


Papelaria, Tipi|rífií,lirrarii,

ENCADERNAÇÃO
M R. de Alcântara. 52-A
relf. 37 915-LisBOA



&7liiih^i^^níí^^lliiii^r^&^iiiffi^^^ii^





JOÃO ROMANO TORRES & O
EDITORKS—Escriptorio e offidnas

:





POR

ARMANDO RlfeEIRÓ

:^

^-a,

íí^
É^"'Kr<'6^

^5^ -

i%

IH ^^'""^^-^ . íT

.^^ ' ' .^Lik
-'^^:^:^

i' V >^P!9Nk
'-^

V,

fc^/^H^p!r^-^^
''"

•;.'s< » ^TTrBIf -Vte^ l^^flrl ^ " .•i=í^-- -^M

^Êk^^|b»
^^íííSSL

ÈtXk ^''' "•5^''^-'-:

\ 1- liMk X lè?:--^ ^ ^ áá'* "^^
'

S "-v 1 WÊ
'^'•'

\mÍii
ii--

i

Wi

1 |í

V •

-<^
,..--.,<*L..





A REVOLUÇÃO P0RTUgUe:2A
5EGUND/\ PARTE

EM PLENA REVOLUÇÃO
I

Esmorece a estrella br]gantÍDa==Erros velhos =Tamiiltos populares
em Lisboa e Porto.=A caça ao padre.=0 boato da revolta. = O
governo e o plano da divisão. ==^O rei e o Infante =0 Jantar de
gala no paço de Belém. —De regresso ás Necessidades=Madru-
gada de duvidas.

smorecia gradualmente a luz viva que presidira

á dynastia de Bragança, e ateada, inicialmente

nas horas da revolução de I640, em que a Hes-

panha vira tugir-lhe de sob o pé despótico, o so-

lo bemdito de Portugal.

O conselheiro Júlio de Vilhena, syntbetisára

propheticamente, a derrocada da realeza, embo-

ra, n*esse periodo agitado que deu ao conselheiro João Ferreira

Franco Pinto Castello Branco, o cognome de «O Dictador», se

quizesse ver na predicção o thema circumscripio ao fim do rei-

nado carlista.

Deu-se tudo a terminar por um crime ou por uma revolu-

ção. O crime tazia caducar o reinado de D. Carlos, o «Desventu-

roso». A revolução daria fim ao reinado dofilhosegundo, D. Ma-

nuel, segundo a ironia democrática, «O Radioso» ou «O Tum-
ba» e segundo a historia, o «Malaventurado».
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A dynastia de Bragança ia a caminho de uma segunda pres^

cripção em Portugal.

Uma pertencera a D. Miguel, a outra caberia a D. Manuel II.

Se a formulava a Republica, talharam-na os erros dos mo-
narchicos.

A desunião da politica era patente e a cada golpe dos par-

tidos novas raizes creava a democracia.

As scisÕes partidárias, trazendo inimigos aos grupos d'onde

haviam sahido, auxiliaram fortemente a campanha anti-dynas-

tica.

Se o afíastamento de João Franco do partido regenerador

cm I901, não trouxe a este dificuldades, já a dissidência pro-

gressista de 190S, coUocou como fígadaes inimigos, que nas

suas abjurgatorias iam, quasi sempre de encontro ao throno, os

conselheiros José Luciano e José de Alpoim.

O contracto dos tabacos servira de pomo d*es5a discórdia,

onde a realeza foi ii única a soflfrer, porque, ganhou contra si»

em vez de um chefe de opposição, o do partido principal, mais

outro, o chefe do grupo dissidente. Este lhe traria nas horas per-

turbadoras do 28 de Janeiro de I908, a attitude certa d'um

adversário brigantino, macommunado com os republicanos para

d derrocada do throno.

A queda foi rápida.

A morte do conselheiro Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro,

dirigente dos regeneradores, appressou-a.

Ao surgir de João Franco como supremo arbitro na politica

portugueza, os monarchicos, n'um desvairamento de quem vê

aflastadas, por alguns annos, as suas prerogativas de poder, pre-

ieiirara desde logo ao rei, a republica.

Deram lhe alentos e garantiram-lhe bases, coUocando ao

mesmo tempo a primeira pedra para padrão do seu castigo fu-

turo.

Os progressistas forneceram o material para a exarcerbaçãa

popular, habilmente aproveitada pelos republicanos.

O «Correio da Noite», declarando em 20 de Maio de 1907,
que cá revolução no poder não admira que corresponda muitas

vezes, a revolução dos opprimidos, dos maltratados, dos offendi-
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dos nas suas liberdades e nos seus direitos», apresentava quatro

dias depois, como sycnptomatico espellio do trama em embryão,

o dito provocante;

«Ao Rei, ao auctor da Carta de i6 de Maio de igo6, dire-

mos que a monarchia precisa dos monarchicos, mais do que es-

tes precisam da monarchia».

D MARDEL II

(O ultimo chefe de Estado da Monarchia)

DR. THEOPniLO BRAGA

{O primeiro chefe de Estado da Mepublica)

Havia erro íorte.

A monarchia não precisava dos monarchicos, mas sim de mo-

narchicos.

O throno tinha a rodeal-o o tremendo abysmo das abaladas

convicções.
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Iam contra elle os grupos políticos, crentes de que uma
republica, surgindo, traduziria em benesses os serviços presta-

dos á causa pelo rude combate contra a realeza.

Não se procurou apenas o campo politico. Desceu-se ao ter-

reno ignóbil do escândalo e d'ahi uma obra de veneno, «O Mar-

quez da Bacalhôa», esvurumando scenas intimas da vida dos

reis.

De pouco valeria ao auctor, António de Albuquerque, o ex-

cêntrico desmiudar dos palacianos successos, pois que, ao surgir

da republica, trazida, virtualmente, pela mão dos monarchicos,

descrentes uns, commodistas outros, veria o trabalho baixar da

notoriedade antiga á craveira das mediocridades e elle próprio,

correria de prisão em prisão, (•) como envolto em acontecimentos

de rebellião contra a democracia, elle que antes lôra encravar-se

nas rodas dentadas e torturadoras do engenho tendente a derru-

bar a realeza de D. Manuel II.

Era a providencia a decretar episódios para' servir de corol-

lario edificante a outros, encadeando os com a arte suprema de

que só o destino possue o segredo maravilhoso. . .

O governo de João Franco colheu os íructos da semente que

outros haviam lançado á terra.

Levado ao excesso, entregou-se-lhe, como recurso ao incên-

dio que lavrava.

Demais havia confiança no exercito e na verdade, n'essas ho-

ras trágicas de em seguida á ojaneirada», as tropas, debalde pro-

vocadas pelos republicanos, não vieram ao encontio da situação

que elles haviam idealisado.

Mas se longe foi a altitude do ultimo gabinete do reinado

de D. Carlos, attenuação teve, pelo caminho polvilhado de urzes

onde o quizeram trazer acossado.

O volante d'essa machina gigantesca chamada conspiração,

devia enrodilhar na sua ellipse impetuosa, dois personagens; c

rei e João Franco.

(#) Preso em 27 de Abril de 1913, em Cintra, por um crime commum,
era em Junho seguinte, detido e conduzido para a cadeia do Limoeiro, como

accusado de fazer parte do grupo destinado ao golpe de estado de 27 de Abril

d'es8e anno de 1918.
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Este, escapoU) ferido, moralmente.

O outro, baqueou.

A rede, era extensa.

O próprio paiacianismo excedeu-se na guerra contra João

Franco e já o assignalámos reunido aos republicanos para au-

xilio aos tumultos que, não attingiram só o governo como aco>

rôa.

CONSELHEIRO PIMENTEL PINTO

Nem unicamente a dissidência emparceirou com a democra-

cia e o próprio conselheiro Wenceslau de Lima, bem recebido

nas salas regias, se viu coadjuvando arruaças como a do Porto,

em 1907, ao chefe do governo regenerador liberal.

Mais tarde ainda, os republicanos não desdenhavam de apon-

tar como coadjuvante d'esse neto de publica demonstração de

rancor a D. Carlos, um alto vulto, dito servidor leal da mãe do

assassinado do Terreiro do Paço.
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Era esse personagem o general Luiz Augusto Pimentel Pin-

to, cuja morte (6 de Junho de i9i3) deixou como rasto, o tes-

temunho insuspeito do jornal republicano o Mundo^ citando a

sua acção incitadora do movimento revolucionário quando do

agitado periodo do governo regenerador liberal.

Veremos mais tarde, o conselheiro Pimentel Pinto, apresen-

tando-se (8 de outubro) ao ministro da guerra do governo pro«

visorio com o voto de adhesão incondiccional á republica.

A dictadura, torçada, dos franquistas, levados a esse extremo

pela atiitude dos contrários, extremo a que os republicanos re-

correriam, mais tarde,— foi o auxilio á democracia, fornecido, ri-

dente e conscientemente pelos outros monarchicos em grupo único.

Ao mallogro das previsões de victoria da janetrada^ onde

se forjava, unitariamente, a expulsão da tamilia real, a tiro, veio

o regicidio.

As balas foram de Buissa e Gosta, mas a base forneceram-

n*a os partidos monarchicos trazendo ás suas pugnas o nome ré-

gio, e procurando envolvel-o em escândalos, nascidos e sanccio-

nados aliás pelos próprios que d'elles se serviam para ataque aos

governos.

Começado em tragedia, não podia o reinado manuelino de-

correr em periodo de rosas.

O regicidio, sendo como foi o primeiro passo para a segun-

da e d'essa vez formal tentativa republicana, ensombrou logo

o horisonte.

Como que acobardada ante o seu próprio gesto, a democra-

cia recuou, não por que visse em D. Manuel o levantador da pá-

tria, mas assustada pelo ruido d'essa queda gigantesca d*um rei

valoroso, pois que ousou deflrontar a morte.

Na fuga partidária a que João Franco não soube esquivar-

se, o throno só viu em redor de si, rostos sombrios e hesitantes.

Do sangue do primeiro de Fevereiro, da fumarada da pól-

vora regicida, sahiu pois o medo do futuro, d*esse futuro tão pro-

blemático para os povos como para os reis.

D. Manuel, quiz ser guiado pelos políticos, convencido de que,

esse começo triste de Fevereiro, começo seria de um rejuvenesci-

mento de boas intenções.
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Creança, não viu, no apavoramento inicial, o abandono na

critica hora de unia revolta, ponte de transição para o exilio.

O primeiro governo, o de Ferreira do Amarai, constituiu uma

desillusão para os afeiçoados á realeza.

Os outros nada puderam fazer ante o caminho traçado pelo

MARECHAL HBBUES DA P0K8ECA

gabinete que guiou os passos do remado manuelino, cujo presi-

dente, explicava, no (uturo, as suas intenções, ingressando aber-

tamente na democracia, com a consciência sobrecarregada po-

rém com os successos trágicos da abrilada de 1908, que aug-

mentou o rol sangrento dos republicanos cabidos em serviço de

propaganda do seu ideal.

VOL. Ill— n.. 2
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Debalde se recorreu aos governos mixtos.

A lucta era de flagrante violência.

Nada souberam nena puderam tazer.

Surgiram outra vez os gabinetes partidários.

O progressista, da chefia de Veiga Beirão, tentou, com al-

guns elementos de valor, recoUocar em foco, o poder leal, como
imposição de respeito aos monarchicos.

Era tarde.

Fora o Liberal, órgão progressista, o que ineptamenie ou

orgulhosamente, proclamara a 7 de Fevereiro de 1908:

«Respira-se melhor, e se não íôra o luto official, era possi-

vel o povo entregar-se á mais intensa alegria.»

Era frisante allusão á indiferença, popular.

O povo, não é a massa ignara que nos quer apresentar, por

vezes, o ssbio írancez Lcon Poinsard.

E' bfm um núcleo collossal, impulsivo, que a politica, qual-

quer que seja, explora apenas em seu proveito, íalando-lhe á

alma, convencendo-o pelo coração.

E' o martyr, eterno vassallo de todos os regimens, é a mul-

tidão impressionista, é o mar galgando barreiías, porque a mãe-

Natura lhe aponta a escala da sua orbita na vida.

Foi pouco depois da singular phrase do Liberal^ que a ig

de Fevereiro de 1908 o dr. Eduardo de Abreu, escrevendo uma
carta aberta ao dr. António José d'Almeida, para ser lida no co-

mício republicano de Braga dizia, apoz ter dado como absoluta-

mente exgotado o reportório para a escolha dos ministros da coroa:

aPenso que o joven reinante, o sr. D. Manuel lí tendo per-

cebido, ou escutado, o sangue do seu sangue, que é total e com-

pleta a falência de todos os partidos e facções monarchicas pe-

rante as urnas constiiucionaes— funerárias e eleitoraes,— já

prepara a augusta mensagem com que resignará o Throno, re-

tirando-se do Paiz, a fim de querer e poder aspirar á vida, ao

amor, ao estudo, á paz e á Liberdade, salvaguardado em seu

decoro, pessoa e bens, pela tremenda responsabilidade, interna

e externa, do Governo Provisório da Republica, e acompanha-

do pela generosa saudação do Povo Poriuguez que não teme

assumir a responsabilidade dos seus Destinos!»
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Apontando á cogitação do povo, os maleâcios da politica

iijonarchica, ia dar-se-lhe bases para o impulso á revolta, que por

si tinha outros cérebros a coadjuvala.

A acção do penúltimo gabinete manuelino, nem foi sequer

modesto entrave á acção derruidora da democracia.

Manobrando superior ao gabinete, havia o paço dos Nave-

gantes.

CONSELHEIRO JÚLIO DE VltHEHA

Se o não agitavam ódios contra o rei, torcía-o a epilepsia do

ataque aos contrários e a coroa, teria de futuro, á queda minis-

terial, o recrudescer das injurias que toram como que o incita-

mento ao assassínio de D. Carlos.

Os inimigos d'este não podiam, a bem, servir o filho.

Onde se exigia o lealismo, havia a tarântula mórbida do

convencionalismo.

Por seu lado, a propaganda republicana, mercê da própria
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acção anterior dos partidários do conselheiro José Luciano de

Castro, mercê da ajuda de todos os fementidos sustentáculos da

coroa, crescia em numero e em violência.

Ia ella rebuscar es escabrosidades dos partidos, para trazer á

CONSELHEIRO PEBBEIRA DO AHABAL

luz da dia, successos habilmente aproveitados, como o caso Hin-

ton e o do Crédito Predial, reduzidos, na republica, és propor-

ções minimas de casos banaes, pela resolução simples ou egual

á que os monarchicos poderiam tomar, se não tossem envolvidos

na teia tecida ardilosa e proveitosamente.
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Comtudo, e a despeito das notórias afiBrmativas de torça, tra-

duzidas em propagandas firmes, onde o comicio era arma terrí-

vel, ainda o Carreto da Noite, dava em 7 de Janeiro de 1910,

o partido republicano como atravessando uma crise gravissima,

enfraquecido e accommettido de grangrena.

Evocava ainda o testemunho transcripto do Pa/f, do velho

democrata, Agostinho José Fortes, do directório republicano e

vereador da camará municipal de Lisboa :

AOOSTINBO FORTES

«E' evidente que o republicanismo atravessa um periodode

mal estar, para cujo termo carecemos nós de envidar os mais des-

interessados esforços e tanta quanta «vis civica» possamos dis-

por. O republicanismo em Portugal perdeu propriamente o ca-

racter doutrinário, que é pertença das idéas que começam a

insuflar se no espirito nacional ; hoje, é um partido politico, com
prováveis responsabilidades de governo e, como tal, tem todos

os defeitos das aggremiações politicas da nossa terra. Esta é uma
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das causas do mal, porque, ofierecendo o republicanismo portu-

guez, hoje, um meio favorável á satistação de muitas vantagens

maieriaes, para elle vêem muitos, que em todas as sociedades e

em todos os tempos existem, que ao ventre prestam único e ex-

clusivo culto. Entram pela porta aberta do republicanismo, na-

da trazendo que represente uma idéa generosa e alevantada;

mas abarrotando de intemperados desejos, que a todo o custo

hão de satisfazer, muito embora compromettam a integridade

moral da causa, que dizem defender. O ser republicano é, hoje,

em muitos casos, manancial de riqueza, honrarias e considera-

ções, para quem, a maior parte das vezes, no campo monarchi-

co, por muito cheio e explorado, já só muito difficilmente pode

furar.»

«Educamos as camadas populares n'um falso principio de

personalismos; temol-as guiado de maneira a só lhes adularmos

as paixões, excitandolhes e deturpando-lhes os sentimentos, a

ponto de só seguirem cegamente os que manhosa e habilmente

as sabem manejar e lapidarem quasi os que, solidários com os

verdadeiros interesses d'essas camadas populares, as procuram

esclarecer, indicando-lhes o verdadeiro caminho. Eivado de to-

dos os vicios d*uma politica mesquinha, sem idcaes, sem a con-

vicção forte que provém da crença firme e inabalável nos des-

tinos d*um povo, olhando, portanto, apenas para o dia de hoje,

tudo isto que tem caracterisado os últimos decénios da vida mo-
narchica entre nós, o republicanismo quasi está a cahir n'uma
regedoria, sem grandeza moral que o imponha e nos faça ali-

mentar a esperança de que a sua acção, além de benéfica, se

torna indispensável para o bem publico.»

Era a chimera ao serviço da conveniência.

Mas havia, para de futuro, a previsão nitida dos aconteci-

mentos.

O povo, estava n*esses instantes, de alma e coração com o

verbo de democracia, com os seus dogmáticos preconisadores.

A educação politica do povo, falsa como era, actuava pode-

rosamente na sua nevrose do impulsivo.

O erro, aproveitou de momento. De futuro, o erro gerando,
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logicamente, erros, trouxe, como directa descendência, contrarie-

dades.

Era tarde já porém para evitar a torrente, galgando montes

DE. AMTONIO JOSB D ALMEIDA

e valles, como tarde era em tins de 1910, para, torcendo votos,

e cerceando os traços indeléveis d*uma propaganda paciente e

enérgica, cuidada e absorvente, tirar da ideia do povo, oconven.



20 ARMANDO RIBEIRO

cimento de que o bem nasceria da revolta como o mal previera

do manto de arminho da realeza de Portugal.

Subtileza de espirito ou convicção prcpiia, ao surgir do ga-

binete de Teixeira de Sousa, (*) tido e havido foi logo este como
o derradeiro da combatida monarchia.

O combate toi de segura vidência.

Nem vendo o perigo vermelho a rodear ostensivamente o

throno, os partidos que se diziam monarchícos, se congregaram

em volta d*elle, para guarda firme do rei, o esteio da sua pre-

ponderância.

Longe de costear o abysmo, enveredaram para o declive.

O declive era a emboscada.

A descida, de apparencia suave e parecendo ofiferecer uns

oásis no seu terminus, encobria o redemoinho, as aguas revoltas

onde muitos se sobvertiriam.

A brisa que parecia soprar fagueira, era a avançada apenas

do símoun destruidor.

A quietitude do ar, nem sempre é bonança e o mar, antes

de se ennovellar violento e trágico, deslisa manso para attrahir

descuidosos.

No meio d*isso D. Manuel II, era a arvore açoutada pelo

vento abrazador do Sahara, era o batel sem governo colhido pela

tempestade.

Caminho de erros, caminho de espinhos. N'essas urzes se-

meadas pela desmedida ambição de uns, peia cegueira de ou-

tros e pela lucta de insensatos de outra, se rasgava a pouco

e pouco o manto real, que a creança de i9o8, abandona-

ria, a pouco mais de dois annos de distancia, resurgido o espe-

ctáculo tremendo do sangue, do tiroteio, da vida em perigo, n'uma
desolada ausência d'esse núcleo de aulicos, reverentes no áureo

periodo, distantes nos momentos de desgraça.

Nem o partidarismo ali iria, para redimir o erro da sua des-

união.

(*) Largamente descripto todo o reinado de D. Manuel II nas nossas
obras O Começo de um reinado, A Caminho da Republica e a Revolução Por-
tugueza (l.o e 2.° volumes) dispensamo-nos de fazer agora mais larga referen-
cia, ou inútil recapitulaçâo. — N. d'A.
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De longe vinha, mas accentuara se n'esse declinar do anno

de i9io aos primeiros passos do governo de Teixeira de Sousa,

que se disse preso aos republicanos por secretos compromissos.

A colligação liberal, formada por alguns grupos contra o

que seria o derradeiro gabinete monarchico portugue?, depois

de lançar sobre este todo o seu anathema injurioso, cahiu de

roldão junto do throno, a empeçonhal-o e a abalal-o.

CONSELHEIRO TEIXEIRA DE SOUZA

( Ultimo presidente de Coneelhos de Ministros da Monarchia)

Desunidos os pseudo sustentáculos da realeza, só quebrando

lanças pelo seu bem-estar próprio, bastaria aos contrários pro*

mover a união provisória, pelo tempo preciso para liquidar os

combatentes tresloucados.

A* política da injuria seguira-se a de ameaça, e D. Manuel,

quedando-se boquiaberto, levou decerto todo o ataque, toda a

VOL. III PL. 3
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campanha teita em redor da coroa, á democracia. Esta não des-

empenharia melhor o seu papel de anti-dynastica.

Restava colher o amadurecido fructo.

A propaganda republicana teve o auxilio poderoso das en-

xadadas vibradas no solo realista pelos progressistas, regenera-

dores e nacionalistas, z ao alvorecer da manhã de 4 de Outubro

de i9io, quando intintaria 16 e artilharia i haviam já inicia-

do a abertura de claros nas fileiras da guarda municipal,— os

vassallos da realeza cruzavam ainda os braços na espectativa de

boa sorte.

Os sobresaltos do 4 de Outubro, o ruido intenso da tusilaria

a cruzar com o ribombar dos envolucros dynamitados e das

granadas da marinhagem ávida de derruir o ttirono, não conse-

guiram abafar a voz da consciência a accusar de traidor o pa-

lacianismo indiferente.

A manhã de 5 e quando o sol despertou, vtria o povo sor-

ridente e tcliz acclamando a Republica, firmada pelo valor de uns

e pela tacita acquiescencia de muitos.

O povo foi o que é, e o que será sempre, quando o não in-

citem e quando o não desviem á torça e criminosamente do seu

caminho: bondoso, correcto e inculpado dos assomos nevroticos

de exaltados cevando ódios, ou de tresloucados querendo sangue.

A união republicana, ephemera, manteve-se como elo a des-

)'.mgir-se, mas presa ainda pela necessidade de derruir.

Ligava-os o ódio ao monarchico. Tudo cança, porque não

era ódio velho.

Velho era o que os afastava, antes mesmo das horas glorio-

sas da Rotunda e de Alcântara.

O espectáculo das bombas dezimando tropas e das indeci-

sões e perigos, attrahindo políticos maUvindos, desfez-se e a al-

ma nacional viu depois, baixados ao nada os Ídolos de oiro, er-

guerem-se ao tudo terrestre os idolcs de mármore.

A poucos mezes, os políticos arrancariam a mascara de vas-

sallos do povo e o povo via-se forçado a tomar a coroa de soberano.

O sonho quebrava-se e se bem que o povo tinha por si o

ideal sagrado e grande, tinha contra si a banalidade e a ambi-

ção irritante dos homens.
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A Revolução crearia um edifício mas não obreiros para o

seu trabalho de tausto.

A 24 mezes d*essa obra colossil, que assombrou o Univer-

so, os escolhos tornados montanhas, fariam ver que as balas dos

heroes não tiveram o poder concepcional de formar de melhor

barro as humanas creaturas.

A torça d'uma Revolução mudara o throno n'uma cadeira

mas não lograra rodeal-a senão de homens gerados sob o mes-

mo aspecto corroído de ambição, ódio e desconfíança.

Mas, a despeito d'isso, a data seria solemne.

Entra cila na Historia como um tacho de luz viva, intensa,

illuminando mundialmente a herocidade de um povo, o portu-

guez, que, quando lhe pesam as algemas, quebra-as enérgico e

digno, forte e grandioso!

Ia dar-sc pois a derradeira enxadada no throno dos Bragan-

ças.

Quando os partidos que mentirosamente se alcunhavam de

monarchicos, ainda descriam de um acto violento do povo, pelo

povo, já este nas praças publicas se expandia em convuUÕes de

ira que não futuravam nada de seguro para a velha rotativa-

gem.

Assim, quando tarde para ella era o caminho do retrocesso,

se retroceder quereriam ainda a bom terreno, tarde era para a

revolução não avançar.

A noite de 3 de Outubro de i9io envolvia já a cidade de

Lisboa e os successos iam seguindo a sua senda ameaçadora.

A populaça ia ter emfím as suas horas de revindicta contra

o clero e a realeza.

Leão indomável, guiado pela palavra de seus caudilhos, es-

tava na rua, revoltado, disposto a derramar, com os dos outros,

o seu sangue, sacrifícando-os em holocausto ao seu ideal.

Gonvencionára-se, inicialmente, um socego apparente.

Lucrariam com isso os revoltosos, não encontrando a re-

sistência nascida das prevenções.

Inesperadamente surgiu um acontecimento que alterou os

projectos todos.

Na manhã de 3, o tenente de estado maior, Apparicio Re-
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bello dos Santos, apparecendo no hospital de Rilhatolles, íeriu (*)

gravemente com três tiros, o dr. Miguel Augusto Bombarda, sá-

bio alienista e grande democrata, terrivel adversário da cleresia

negra.

Os cuidados clinicos nada poderam.

O medico, alma também da revolução que se ia trazer para

a rua, succumbia ás 6 horas e cinco minutos da tarde, tendo
nos lábios a palavra de ódio á seita que se julgou armara o bra-

ço do assassino, logo atirado para o pavilhão dos doidos íuriosos

do manicomio da Rua da Cruz da Carreira.

A morte de Miguel Bombarda tez apenas transformar o pro-

jecto de inicial serenidade, pois embora se allegasse essesuccesso

como o gérmen de revolta, certo é que assente estava ella, para

a data em que se eflectuou.

O assassinio teve para as turbas, como impulsor, o jesuitismo.

Correu célere pois a accusação exaltante e que se deixou sub-

sistir : (**)

tE n'esta accusação, proferida pela multidão anónima, ia como
que o vago presentimenio de que o estrénuo e corajoso caudilho

da democracia e do livre pensamento havia sido morto por. . .

elles, pelos da nefanda seita negra e reaccionária de todos os ma-
tizes, e que pelo dr. Miguel Bombarda sentiam o ódio mais pro-

fundo, tecendo contra elle uma inqualificável e surda campanha
pessoal. Nada está, a tal respeito averiguado. O que, de positivo,

se sabe, é que o illustre psichiatra morreu ás mãos de um doi-

do, com o delírio da perseguição. E' o que, por emquanto, está

averiguado».

Do assassinio não teve culpa a reacção, mas para os tumul-

tos era preciso que ella assumisse as proporções gigantescas de

uma tyrannia pesada e que depois de crivar de balas o terror

dos padres, se dispunha sem pretextos, a crivar de metralha as

fileiras populares.

Urgia, antes de lançar o povo na revolução, para a qual elle

(*) Vidé pagina 870 do 2.» volume da nossa obra A Revolução Portugue
za.— N. d'A.

(*•) O Mundo de 4 de Outubro de 1910.
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aliás se arremessava satisfeito e enérgico,— levalo ao estado ru«

bro de exaltado.

— AbaixD a reacção! gritouse.

— A' morte os trades! completou-se.

Era frente do annunciador collocado á janella do Mundo^ox-

gão republicano, alguns soldados, carbonários, exasperavam a

multidão, para que á sua grey viessem, no próprio momento,

aquelles não iniciados nos projectos de longe trabalhados:

— E* preciso dar uma licção a esta canalha

!

PALÁCIO DAS MECESBIDADES

(Residência da Familia Real)

— E* preciso vir para a rua!

— Lá o mataram!
Logo na tarde de 3 de outubro, dois padres, ao atravessar

do Rocio para a Avenida, viram crescer em volta d*elles a

multidão e a fuga impoz-se, não sem que as próprias creanças de

12 a 14 annos, lhes deixassem cahir sobre as costas os seus pu-

nhos cerrados, n'uma terrivel demonstração de que estava cahi-

da moralmente, a supremacia sacerdotal, como aviso á queda

próxima da supremacia realenga.
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Ia começar a lucta íratricida, para abrir caminho á lucta

contra o clero e contra o throno.

Primeira victima íoi um cabo da guarda fiscal, que se apre-

sentou á paisana, detendendo o tenente Apparicio.

O povo apupava-o e avançando sobre elle, aggrediao.

Tropeçando ali, cahindo acolá, tugia em direcção á rua

Nova do Carmo, onde a policia abrindo-lhe passagem, lormava

barreira á multidão, de sabre em riste.

A avalanche passa, porém, firme e invencível deixando ape-

nas ferido á pranchada» Libio Martins, morador na Ponte Nova,

e alguns presos.

Detidos Aflonso Saldanha, morador na avenida Pinto Coe-

lho e o reservista Victor Sequeira, como promotores do tumulto

o segundo augmentavao, maltratando o agente I120, que'

vendo a altitude hostil da populaça, se defendia com o sabre'

auxiliado pelos policias 604, 707 e 1484.

O preso era levado até ao governo civil, entre os grites sub-

versivos contra os guardas, que livres foram de novo desacato

pelo reforço de mais agentes.

A labareda não se extinguia e o primeiro caso succedido ás

4 horas da tarde, no Rocio, ainda não estava liquidado no Chia-

do, já tinha novo toco na praça de Camões.

Um padre de Porto de Moz, de passagem em Lisboa, não
se eximia no Rocio a commentarios favoráveis á scena de Ri-

IhatoUes.

Vokaram-se contra elle as iras populares.

Procurava fugir, entrando na ourivesaria Carvalho, que fe-

chava ante a perspectiva da invasão.

Quiz o sacerdote escapar-se pelas trazeiras do estabeleci-

mento, m.as já os manifestantes ali estavam, apedrejando a loja.

Logrou escapar porém, porque novos sacrificados haviam
surgido.

Dada, como ihema, a morte do Bombarda como obra dos

jesuítas, ao clero todo veio esse apodo terrível.

Os sacerdotes que á rua sahirara n*essa tarde e noite, em em-
baraçada e duvidosa contingência viram o regresso ás residências.

Apupado era o beneficiado da Sé, padre Joaquim Ferreira
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Governo, que se apeara de um carro junto do café Gelo. Ven-
do-o, os populares avançaram e o padre, julgando intimidal-os,

tez menção de tirar do bolso qualquer arma.

Obrigaram-no á tuga, tendo de retugiar-se, na Tabacaria

Hespanhola, da rua do Príncipe.

Com o appoio da policia tomava um carro eléctrico, logo

assaltado, sem que á violência obstasse a altitude repressiva

d*um capitão do exercito. Perseguido loi o carro até á Avenida,

onde as turias populares se cevaram em dois serventuários das

regas que molharam os manifestantes, á ordem do capitão.

A errada providencia acalmadora só logrou accirrar aninnos

e trazer represálias idênticas e a breve trecho, aos padres eram
applicados banhos nos tanques públicos.

A vinda policial livrou da morte os encarregados das regas,

impondo o dispersar a populaça.

Quando o padre e o official se apearam na rua .Alexandre

Herculano, outro grupo os esperou, mas ali o capitão, d*essa

vez com o auxilio de alguns populares, dispersava-o e o padre

para casa seguia, antevendo do prologo o drama intenso e ter-

rível que se ia desenrolar.

Os agentes procuraram promover a quietitude.

Temeridade era aconselhala, quando a palavra de revolta

corria febril e enthusiastica.

Loucura era reprimir essa fúria popular, e se os guardas po-

diam, por vezes, suffocar a rebellião latente, devia-se mais aos

núcleos dirigentes da revolta, refreando, os do momento inúteis

desasocegos, do que á própria obra dos sabres, mais tarde sem

valor ante a acção enérgica das bombas.

O principio da noite mais tumultos trouxe pois.

Forma-se uma turba de exaltados.

Na Revolução Franceza, bradou-se:

— A' Bastilha!

No Rocio, de Lisboa, bradou se:

— \o Portugal!

A multidão subiu, clamorosa o Chiado até se defrontar com

o prédio 62 da rua Garrett, onde no 2." andar tinha sua sede

o jornal dirigido pelo padre José Lourenço de Mattos.
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A*s manistestações hostis, seguiu-se o desejo de assalto.

A policia surge.

Os sabres scintillam na rua mal iHuminada pelo rápido en-

cerramento das lojas e se muitos manifestantes togem, outros

fazem trcnte aos agentes commandados pelo capitão Manuel

Jacintho França.

As pedras silvam, emquanto algumas balas cruzam os ares

errando os alvos.

Presos são, Altredo Pereira, morador na rua do Bemtormo-

so, e Vasco Augusto de Magalhães, residente na rua do Valle

de Santo António, como chete dos apedrejadores, que encontra-

ram victimas principaes nos guardas io58 e 538, e o primeiro

grumete da armada n." 538, que tendose lançado ao agente

1348, para o desarmar, não o conseguindo, lhe rasgou a íarda.

A attitude decidida da policia, fez retroceder os manifes-

tantes que abandonaram ali o campo.

No Rocio, a despeito da larga força policial ali existente, a

populaça não se aquietava.

A exaltação, não fez temor no clero, vendo com desapego a

queda d'um temivel adversário e embora conhecendo anteriores

represálias, um padre desprezando a mal contida fúria da mul-

tidão, verberando enérgica, o "caso de Rilhafoles, teve a vel-

leidade de bradar, ao ler a noticia no annunciador da succursal

do «Século» no Rocio:

— Foi bem feito!

O logo chegou ao rastilho.

O sacerdote, erguido em dezenas de braços, era depois de

maltratado duramente, sujeito a novo supplicio.

O povo rodeou-c.

Erguido em peso, sem chapéu e vestes descompostas pela

resistência, conduzia-o ao meio da praça de D. Pedro e mergu-

Iha-o n'um dos tanques, divertindo-se com o seu esbracejar

Deramlhe em seguida a companhia de outro sacerdote, e

apoz retirados de agua, seguiam caminho, entre apupos e risa-

das de uma parte do povo, emquanto outra gritava, irónica e

ameaçadora:

— Aproveitem com a licção!. . .
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A intervenção policial não tinha já resultado simples e as

pedradas renasceram, baqueando na rua da Bitcsga, o agente

426. Tí^â

Correram boatos de que no Porto havia egualmente motins

populares. .^
Se não attingiram o aspecto temerário dos de Lisboa, toram

comtudo o seguro prenuncio de quanto se forjava.

DR. AFFORSO COSTA

Convencionado lôra na capital do norte, que, se o periódico

republicano A Patrta, dirigido pelo dr. AUredo de Magalhães,

recebesse um telcgramma dizendo -Pa//ece« ^om^artia, equivalia

a, em lace d'elle, poder forjar um telegramma particular an-

nunciando o rebentar da revolução em Lisboa.

III — pr.. 4
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O aviso estabelecido, chegou realmente, citrado, ao Porto.

Para a Pátria ainda, combinara o revolucionário João de

Moraes Carvella, com o director do Centro Commercial do

Porto, Ferreira Gonçalves, (#) de passagem em Lisboa, a remessa

de um telegramma, em cifra também, confirmando a realisa-

ção do movimento, se resolvido fosse.

O despacho telegraphico seguiu, de facto e a capital do

norte teve pois assim conhecimento do trama a aprestarse.

Com duplo fim, se propagoa para ali o triste desenlace da

tragedia da rua da Cruz da Carreira.

Para que se lamentasse a perda d'um importante vulto da

democracia e para que crescesse o numero de exaltados.

O Porto, não tinha preparatórios largos para o movimento,

e assim manteve uma attitude de quasi espectativa, salientada

nos seguintes trechos (•*) do revolucionário Júlio de Oliveira:

aO aviso de que finalmente o movimento revolucionário

redentor ia estalar em Lisboa na madrugada de 4, chegou-

nos cerca das 8 horas da noite por um telegramma enviado

para A Pátria, Redigido cm ciíra á ultima hora combinada em
Lisboa com o nosso sempre dedicado correligionário Ferreira

Gonçalves, não o pudemos traduzir; e só quando elle regressou

da capital, no rápido da noite, é que tivemos a decifração que

annunciava o irremediável golpe. Imediatamente procurámos

que se reunissem na redacção da Patrta todos os que ha longos

annos vinham intervindo na organização revolucionaria do

Porto Teve se de os procurar, e só tarde, cerca das duas horas,

conseguiram reunir-se o dr. Paulo Falcão, dr. Alfredo Maga-

lhães, dr. Germano Martins, Caldeira Scevola, dr. Rómulo de

Oliveira e eu. O dr. Pereira Osório só de manhã pôde ser pre-

venido.

«A noite toi de anciedade. Os informes que Ferreira Gon-

çalves trouxera e os que anteriormente havia sido comunicados

por Cândido dos Reis e pelo tenente Pires, na sua ultima visita

ao norte, eram de que o movimento seria necessariamente vic-

torioso e rápido, tal a importância dos elementos congregados

(*) Era pela Republica nomeado governador civil do districto do Porto.

(•*) O Mundo de 27 de Outubro de 1910.
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para a Revolução. Entendiam, convictamente, que de modo al-

gum poderia tracassar. Nós, porém, tínhamos a impressão de

que possivelmente haviam sido obrigados a precipitar a hora

da Revolução, determinados pelos ultimes acontecimentos, e

eomprehende-se, passámos horas de agonia. O que primeiro se

tratou de fazer toi pôrmo-nos em comunicação com os elemen-

tos que tínhamos no telegrapho e que nos serviram com grande

dedicação e lealdade. Delles recebemos a communicação dos te-

legramas officiaes que na estação do Porto se receberam, e,

conjunctamente, a certeza de que o movimento se dera e a

segurança de que as torças republicanas se batiam em Lisboa.

«Devo esclarecel-o. Desde que gorou a Revolução organiza-

da em 1 896- 1897 por Bazilio Telles, Duarte Leite e Amândio

Gonçalves, o Porto perdeu a hegemonia revolucionaria, que

passou para Lisboa. Dessa época restara sempre o esqueleto da

organização revolucion<»ria e um tundo importante de arma-

mentos. Quando da conspiração determinada pela dictadura de

João Franco e que veio a liquidar no movimento de 28 de janeiro,

Aflonso Costa, que é seguramente o temperamento revolucionário

mais perfeito que conheço, lançou no Porto as bases da organi-

zação conspiratcria que devia secundar Lisboa, á qual já então

pertencia o papel dominante que tão admiravelmente veio a

cumprir. N'essa hora se organizou uma espécie de comité^ a que

presidia Duarte Leite. Novos armamentos se adquiriram, reor-

ganizaram-se os grupos civis, fabricaram-se bombas, aliciaram-

se sargentos em todos os corpos e na guarda fiscal, congrega-

ram-se os poucos oflBciaes que contávamos na guarnição do

Porto e estabeleceram se relações com os elementos militares

das províncias do norte, que eram importantíssimos, e onde se

destacava a guarnição de Vianna do Castello, que sempre se

considerou segura para a Republica. A Revolução não vingou,

então, dado o malogro da tentativa audaciosa de Aflonso Costa,

mas ficou vivaz toda a semente revolucionaria lançada á terra.

«N*esta altura e pouco antes, haviam o dr. Paulo Falcão,

Duarte Leite e Ferreira Gonçalves assumido a árdua empreza

de dar novamente tórma a todos esses valores revolucionários.

A noticia do movimento, porém, estalando mais cedo do que



32 ARMANDO RIBEIRO

se imaginava, vinha colher-nos bastante atrazados na organiza-

ção. O que de nós se reclamava era tSo só secundar um movi-

mento triumphanie e impedir que do Porto partissem retorços

que ao sul fossem combater as torças republicanas. Foi isso o

que procurámos tazer, preparando-nos para actuar conforme os

acontecimentos.

«Plano, nas condições de momento, não o havia, e ter-se-ia

de operar conforme as circumstancias, dado o facto da preven-

ção de todas as torças publicas. O que estávamos era decididos

a operar. A mim encarregaram-me de partir para Vianna do

Gastello, ter com os nossos correligionários d'ali; regressando

eu na noite de 4 com a certeza de que as forças militares esta-

riam a nosso lado. O que desde logo se assentou decisivamente

foi que do Porto não partiria torça alguma para o sul e os nos-

sos recursos para isso chegavam seguramente. Entretanto iam-se

congregando todos os antigos elementos revolucionários. As no-

ticias que recebíamos, poucas e vagas— eram todavia de mcl-

de a dar-nos esperanças e a nossa convicção cada vez mais se

affirmava em que Lisboa nos redimia»

Se os elementos principaes só confiavam na redempção, por

Lisboa, da derrocada de 1891, redempção que mais tarde, por

eílectiva, traria surdos despeitos, não quiz o povo confiar-se

tanto aos segredos do futuro e expandiu se em manifestações

tendentes a demonstrar que • Porto mantinha vivida a lem-

brança do 3l de janeiro.

Conhecedor da morte do Bombarda, transmittida a noticia,

com o anathema aos elementos clericaes, a multidão veio para

a rua expandir o seu furor.

Agglomerada em frente da redacção do Primeiro de Janei-

ro na rua de Santa Catharina, e do jornal catholico O Correio

do Norie, deu ali os primeiros gritos:

— Viva a Liberdade! Abaixo a reacção!

Seguiu até á Praça de D. Pedro, detendo-se ante a Palavra^

órgão catholico, onde a manifestação augmentou, acclamando

a Republica.

A policia interveiu, e, mal recebida, leva a encontrão os ma-

nifestantes.
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E* preso o membro da commissão parochial republicana de

Miragaya, António Martins, e na praça da Batalha, o confeiteiro

Manuel Cardoso.

O tumulto recrudescia e no caminho para o Aljube, os

DB ALFREDO DE MAGALHÃES

agentes tinham que puxar pelos revolveres, eflectuando mais de-

tenções.

A cavallaria da municipal tomava logo a praça de D. Pedro

e immediações.

O deputado dr. Alfredo de Magalhães, é acclamado na Pra

ça de D. Pedro.

— Viva a Repu'7hca! gritam uns.
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— Abaixo os assassinos de Bombarda ! bradam outros.

A policia intervindo faz prisões.

A guarda evolucionando, não evita comtudo os apupos dos

exaltados a duas irmãs da caridade e a um padre, chegados no

comboio, fugidos de Lisboa.

A intervenção dava espadeiradas e capturas, na Praça de D.

Pedro, vindo aos calabouços de policia, os caixeiros António

Martins e Hamilton Guedes, o antigo guarda-nocturno Adriano

da Silva e o factor dos caminhos de ferro, Leonildo Duarte Lo-

pes, depois postos cm liberdade condiccional.

Os agentes, promovendo a dispersão de populares, teem des-

acatos e prendem na rua Sá de Bandeira, Herminio Guedes.

A populaça quiz libertalo, mas aos inúteis esforços persua-

sivos, correspondeu a violência e arrancando as taboas de um
tapume, fez frente aos guardas.

Estes apontaram os revolvers e enristaram os sabres e os ma-

nifestantes forçados foram a recuar abrindo caminho aos agentes

que conduziam presos.

Aproveitando a distracção da policia, houve entretanto a

entrevista de um grupo revolucionário, que, em seguida, percor-

reu os jornaes republicanos trocando a palavra de revolta, sob o

disfarce de impressões sobre o assassínio de Miguel Bombarda.

Comtudo rumores teve o Porto do que se tramava.

A infantaria da guarda, sahindo do quartel do Carmo, to-

mava o edifício da camará, emquanto dois piquetes de cavalla-

ria iam guardar o governo civil.

Parte da policia ficava de prevenção, emquanto se destaca-

vam guardas para a redacção da Palavra.

Feitas novas prisões, á tempestade succedeu a calmaria.

Bem mais terrível era esta, do que a procella de horas antes.

A revolução estava nas suas primeiras evoluções.

Manobrando ainda em Lisboa, um grupo numeroso percor*

re ás IO horas da noite, o Rocio e a rua Nova da Palma, e n'um

projecto que obedecia mais a uma obra de humanidade do que

a intento perturbador, fazia terminar o espectáculo no theatro do

Príncipe Real e cessar mais cedo o transito pelas ruas, pondo-

as livres para a acção sediciosa.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 35

Conseguidos os resultados, a cidade aquietou-se. O leão si-

mulava dormir.

Para que não tosse estimulo o relembrar da morte de Bom-

barda, obtivera a policia a retirada do annunciador affixado na

succursal do «Século». Não toi porém de bom prenuncio o so-

cego citadino.

O povo porém talhara para a realeza, desde essa hora, o

corte da existência que os políticos lhe prepararam. D. Manuel

II expiou os erros do passado e toi a victima innocente da lucta

em que os partidos dynasticos se envolveram não para defeza

do throno e da pátria, do povo e das prerogativas, mas para

capa a suas ganâncias e seus descaros.

Havia entretanto banquete real.

El-rei viera de Cintra com a rainha, na manha de 3 de outu-

bro, para assistir á testa a bordo do couraçado brazileiro S. Pau-

lo, precedida da assignatura régia, a ultima.

Voltou depois á villa, para vir de novo á capital, pela tar-

de, em automóvel.

De regresso, toi occupar se, por curtos instantes, no seu tra-

balho predilecto, a collecção de louça e preciosidades antigas,

que, recolhidas dos palácios de Matra, Cintra e Cidadella de

Cascaes, se aggrupavam nos antigos aposentos occupados por

el-rei D. Fernando no paço das Necessidades.

Ao approximar-se a hora do banquete, e apoz ter visitado

umas obras, envergava a casaca.

ia realisar-se a prophecia do Mundo de 2 de janeiro de

1908:
«A Revolução não saiu hontem, não saiu antehontem,

não é provável que saia hoje, mas sahirá um dia, naturalmente

naquelle em que os poderes públicos estiverem socegadamente

repousando da laboriosa digestão de suas culpas e erros quoti-

dianos.»

E, de verdade, á hera do íestim régio, podia considerar-se

a cidade em plena revolução.
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Nas salas do paço de Belém reluziam os cristaes e as pra-

tas, para o jantar de gala do presideme da Republica Brazi-

leira.

Reapparecia pela derradeira vez a baixella preciosa Saint

Germain.

Ia solemnisar-se uma republica extranha, quando a nacional

espreitava a sua victoria para de salto cahir sobre o throno, der-

rubando-o e empurrando para a fuga e para o exilio a tamilia

real.

Aggrupavam-se já nas salas os convidados, quando o presi-

dente do conselho appareceu.

No caminho tôra-lhe reiterado o aviso de revolta próxima.

Em que condições ?

«Quem me preveniu de que a Revolução se ia fazer d'ahi

a horas, não me quiz dar outras intormações.» (*)

Antes, prcsentira o chete do governo, a intenção do insur-

recionamento, na escassez de vultos altos da democracia junto

do corpo exânime de Miguel Bombarda, acompanhado, ás 7 ho-

ras da tarde, apenas pela viuva, pelo alho e pelo dr. Augusto

de Vasconcellos.

Avisos e presentimentos, não faltaram ao gabinete, destinado

a ultimo da monarchia.

Era o fatalismo a coUocar-lhe no caminho elementos para

uma repressão e n'uma ironia suprema, única, ia baralhando a

ideia governamental, para que longe estivesse da sua missão de

deteza ao throno, impossibilitando-o pela inércia, para que o não

culpasse a traição. . .

Era o fatalismo dando razão aos progressistas na accusação

á coroa, de que evolucionando para a esquerda, arripiara ca-

minho e preparava a ruina.

(*) «Para a Historia da Revolução», por Teixeira de Sousa = 2." volume
^= Pagina 250.
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De abalada para o jantar régio esquçcera-lhe a prevenção

ao director geral do ministério da guerra, como entidade aôec-

ta á realeza e de prestigio no exercito, o general Jo6é Honorato

de Mendonça.

Não faltaram ao chefe do governo, arguições pelo tacto, le-

vado quasi como origem da queda da monarchia:

DR AHXDNIO UACIBIBA

«Se O general Honorato de ^Mendonça tivesse «na tarde do
dia 3» sido prevenido do que Teixeira de Sousa «sabia ás 5 ho-

ras», é indubitável que os factos não se teriam passado como se

passaram nos dias que se lhe seguiram. O nome de Honorato
de Mendonça, permitte garantir que, no dia 4 de manhã, esta-

toim III — n. b
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riam em Lisboa retorços mais que sufBcientes para tazer tace

aos regimentos que se revolucionaram e até aos que depois adhe-

riram e que talvez n*estascircumstancias o não tivessem íeito.)»(«)

Os acontecimentos é que subordinam os homens e não estes

os acontecimentos.

O general Mendonça, á hora em que das fileiras do exer-

cito sahia a maioria do palacianismo, e dos palatinos da realeza,

— convidado a reassumir o logar de director geral do ministé-

rio da guerra, acceitava, adherindoá Republica. {**)

Era ainda o «Mundo», quem a 7 de Outubro citando o

tacto no «Diz-se» sibillino, o ironisava assim :

c — Que ha «talassas» como o general Honorato de Men-

donça já ligados á nova ordem de coisas.»

Teixeira de Sousa conhecia desde a manha de 3 os passos

dados pelos revolucionários, e no momento em que os preparati-

vos assumiam maior intensidade, sob um pretenso sigillo^ es-

tava inteirado do plano da revolta, aliás inútil nas suas nlãos.

N*outras, experimentadas, talhada estaria já a barreira segu*

ra a antepor á execução da herança íatal, a revolta, contida no

testamento ministerial do governo de Francisco da Veiga Bei-

rão.

A prevenção, comtudo, só ás 5 horas da tarde se deu como

determinada.

Assegurada quasi passo a passo a sentença de revolta, o mi-

nistério, como de praxe, delegava ao commando da divisão o go-

verno da cidade, mas, por olvido, que as circumstancias não

explicavam, por não oflerecerem ainda aspectos desnorteantes,

houve a falta de notificação, por documento.

Isso contribuiu para que despercebida passasse a ordem, não

cumprida, se dada loi, pois embora se desse como immediata-

mente determinada a concentração da policia e da municipal,

o abandono das barreiras pela guarda aduaneira que entraria na

cidade, por companhias, n*um eflectivo de 1:200 homens e o

{*) «Os Cem Dias Funestos» = per Joaquim Leitão = pagiua 4Í'7.

(••) «'J Dia» de 6 de Outubro de lt»lU.
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regimen preventivo dos outros regimentos, certo é que apenas

se aíãrmou como executada a determinação transmittida pelo

teiephcne do paço de Belém pelo general Gorião, apoz o rápido

conselho entre o presidente do gabinete e os commandantes de

lanceiros e da guarda municipal: (»)

«Assim, pelas 8 da noite do dia 3, achnndo-me em casa,

disposto a ir tazer no Quartel General o meu costumado serão,

tui chamado ao telephone pelo tenente Pissarra, que me com-

municou ter o commandante da divisão determinado a prevenção

geral das unidades que formavam a guarnição de Lisboa. Acto

continuo, transmitti pelo telephone a ordem de prevenção a to-

dos os corpos^ reccmmendando-lhes, ao mesmo tempo, que não

deixassem de avisar os officiaes das outras armas que se encon-

trassem nos seus respectivos districtos. Dez minutos depois es-

tava no quartel general. Verifiquei como tinha procedido o ofi-

cial de dia, chamei a serviço o chefe e todo o pessoal da esta-

ção telegraphica, e aguardei qualquer informação precisa que

me elucidasse, de maneira positiva, sobre a existência de qual*

quer acontecimento anormal, quando chegou o General, a quem
informei sobre o cumprimento das ordens que recebera, e que

me declarou, segundo indicação do Presidente do Conselho, que
rebentaria a revolução n*aquella noite. Era o complemento nor-

mal das ordens nos últimos tempos.»

O depoimento era de valia, resumindo factos succedidos com
o cheie do estado maior, coronel José Joaquim de Castro.

Não faltariam sobre o assumpto accnsações ao presidente do
gabinete, presumivelmente convencido de que manobrara para o

entrave da revolta, e não tendo até levado aos collegas do minis-

tério o echo retumbante do acontecimento a surgir, cujo conhe-

cimento os próprios revolucionários lhe não negaram. (•*)

No tiroteio das accusaçÕes, envolvido foi o commandante
da divisão : {***)

cCheguei a minha casa cerca das 7 horas e meia da tarde.

(*) «Os Cl m Dias Funestos» = por Joaquim Leitão = Pagina 430.
(**) DalVlouarchia á Republica— Pagina 157.

f#«#) «Para a Historia da Revolução». = Pagina 141.
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Quiz de novo repetir as minhas recommendaçÕes para a mais

rigorosa prevenção, mas não me toi possivel: os cummandantes

da divisão e das guardas municipaee já tinham sahido para o

paço de Belém, para assistirem ao jantar ofierecido pelo mare-

chal Hermes da Fonseca. Somente pude tdllar ao official de ser*

viço no Quartel General, a quem repeti a recommendação que

pouco tempo antes eu tinha teito ao general, por signal que me
ficou a impressão de que o commandante havia sahido para o

Paço sem deixar feitas as communicações.»

Mas para queá revolta tudo sorrisse,—sem lhe tirar comtu-

do, o desanimo dos que desconheciam os preciosos auxiliares,

—

as prevenções foram transformadas e á marinha, esquecido o habi-

tual systhema de aôastamento, mandava-se a estada no Tejo, a

3 de Outubro, sobreestandose na ordem de sahida que havia sido

dada aos cruzadores «D. Carlos», «Adamastor» e«S RaphaeU.

Caminhava o governo ao encontro das manobras revolucio-

narias e auxiliava o desejo dos marinheiros de se conservarem

em frente do Terreiro do Paço para a execução do plano ambi-

cionado.

A orientação era extranha e sendo de praxe, o afastamento

dos navios em occasiÕes diflBceis, a sua conservação no Tejo tor-

nou-se suspeitosa, tanto mais que vimos já Teixeira de Sousa

attribuindo o mallogro da tentativa de Agosto á possivel rapi-

dez da ordem de sahida dada aos cruzadores.

Porque ficaram elles no quadro, em Outubro?!. . .

Não foi a ignorância dos acontecimentos.

Teixeira de Sousa ia ao Paço, pessoalmente assegurar aos

collegas de marinha e de guerra e commandantes de divisão e

das guardas municipaes, as suas convicções pessimistas, a que

anteriormente correspondera, por conhecedor, o commandante

do destroyer da marinha de guerra britannica, cBittern», no

Tejo desde 25 de Setembro, promovendo logo a sahida do na-

vio para o mar, abandonando a doca do arsenal onde entrara

para concerto.

O chefe do governo decerto julgou inútil o debater da bcr

boleta na teia firme tecida pela revolta e pelos erres de quantos

se cercara a realeza.
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Mas nem toda a derrocada lhe deve ser aitribuida.

Tardia embora, a prevenção regimental, a tempo íoi i'uma

deteza, se a quizesse haver.

Os batalhões, se bem que anarchisados nos aquartellamen-

tos, viriam para a rua, n'uma ordem relativa e os testemunhos

revolucionários, assignalariam ainda um começo de reivindicta

contra a rebeldia da Rotunda e do quartel de marinheiros, os

dois pontos principaes da sedição,

O mau passo inicial teria talvez remédio.

O ultimo chefe do governo monarchico, synthitesaria na

derradeira parte de um seu commentario, a exacta distribuição

de responsabilidades que só a elle lhe quizeram assacar:

«Havia cahido a monarchia em Portugal, que eu, por hon-

ra minha, tinha de deôender emquanto existisse. Quiz impedir

a revolução, desarmando-a com liberdades. Nada consegui. Quiz

conjurar a revolução, quiz como era de honra minha, impedir

que a revolução caminhasse. Vi então e depois que a lucta era

impossível. A monarchia estava cercada, salvas raras excepções,

de republicanos e indifferentes.» (•)

Restaram como obscuro ponto, a pouca pressa em estabele-

cer o justo alarme nos regimentos e nos outros membros do go-

verno e a não confirmação das ordens allegadas coroo transmit-

tidas ao quartel general.

Vejamos uma afirmativa do chefe do governo: (•*)

«Todas estas circumstancias fizeram com que, cerca das 3

horas da tarde se recommendasse ao general commandante da

divisão que puzesse os corpos de prevenção e que idêntica re-

commendação se transmittisse ao commandante das guardas

municipaes. N'essa noite havia um jantar no paço de Belém,

para que eu estava convidado. Antes de ir para ali, puz-me

em communicação com o quartel general. Não consegui falar

com o respectiro general, que já tinha ido para aquelle jantar,

mas entendi-me com o official de serviço, a quem repeti a or-

dem para pôr de completa prevenção todas as unidades milita*

{*) «Da Monarchia á Republica» = Pagina l*iO.

(»•) U «Diário de Noticias» de 17 de Outubro de 1910.
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res de Lisboa. No paço de Belém íui encontrar o comtnandante
das guardas municipaes, o general commandante da divisão e

os ministros da guerra e da marinha. A todos dei a segurança

de que a revolu^'ão rebentaria n*aquella noite. O commandante
das guardas municipaes já não tomou logar á meza, o minis-

tro da marinha retirou-se logo no começo do jantar e eu retirei

com o ministro da guerra, cerca das 9 e meia da noite.»

Comtudo torna-se mysierioso o motivo porque se necessitou

da entrevista na sala das Bicas, quando pela declaração do pre-

sidente do conselho se poderia deduzir que os commandantes
da divisão e das guardas municipaes, inteirados deviam estar

dos acontecimentos previstos, pelas communicações citadas no

trabalho do conselheiro Teixeira de Sousa.

A* noite, comtudo, e reavivada a lembrança pelo secreto

aviso que no caminho para o Paço lhe deram, Teixeira de Sou-

sa, teve a presciência do logar em que ãcaria, se não eviden-

ciasse o trama que lhe era desvendado pela segunda vez.

«Saí para o paço de Belém, mais para prevenir o rei, os

ministros e os commandantes, do que para jantar » (*)

Seria irrisório de mais que, apoz o olvido de communica-

ção dos previstos successos, r^os collegas do gabinete, a poucos

passos do seu ministério, não lhes âzesse sentir o agitado da si-

tuação, tendo-os junto de si.

A responsabilidade seria grandiosa.

Assim chegando ao palácio de Belém, desenvolvia a sua ac*

ção de alarme.

Teve primeiro o aviso, pelo telephone do Paço, o ministro

das finanças, Anselmo de Assis Andrade, para que deliberasse

sobre a guarda fiscal, mandando a retirar aos trez quartéis de Lis-

boa.

Isso explicaria uma contradicta do coronel Alfredo Albu-

querque, de que não poderia ter o presidente do conselho par-

ticipar cousa alguma pelo íãcto do commandante de lanceiros,

apoz a entrevista debalde haver procurado ligação com o respec-

tivo quartel, não sahindo de junto do apparelho telephonico.

{#) «Para a Historia da Revolução» = 2 ° volume^PagiDa 241.
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A communicação sobre a guarda aduaneira eÔectuou-se an-

tes da que toi feita ao coronel de cavallaria 2.

Seguro de qne escutado tora, o conselheiro Teixeira de

Sousa encarregava o official das equipagens reaes, Henrique

Paulo Rolim, de procurar na sala grande, o coronel de lanceiros

2, Augusto José de Albuquerque, convidado a conterencia par-

ticular na Sala das Bicas.

Histórica é essa entrevista, pois n*es5C aposento, solitário, se

discutiram as primeiras providencias para a protecção á coroa.

O presidente do conselho communicava ao commandante de

cavallaria 2, regimento que ainda desconhecia a ordem de pre-

venção : «

— Albuquerque! A revolução rebenta esta noiíe! O que se

hade fazer ?! . . .

— Ora! isso hade ser como das outras vezes!

— Não, Albuquerque! Olhe que não é. D'esta vez sae certo,

tenho a certeza que é para esta noite a revolução ! (•)

O o£cial, n'esse momento, á paisana, firmando logo a sua

lealdade ao rei e garantindo a sua confiança no regimento, al-

vitrava que á conterencia se aggregassem o general Manuel Ra-

phael Gorjão, commandante da i.^ divisão militar e o coronel

Filippe Malaquias de Lemos, commandante das guardas muni-

cipaes.

Vieram também os ministros da guerra e da marinha.

Estava a approximar*se a hora do jantar.

Eram 8 horas e meia da noite* (•«)

O coronel Albuquerque, em pessoa, chamava o coronel Ma-

laquias de Lemos e em breves palavras, para que a demora não

suscitasse alarmes, se concertava o plano da defeza

De confiança eram todos, a despeito da politica diversa que

seguiam.

O coronel Malaquias, progressista, tivera a amisade do as-

sassinado de 1 de Fevereiro e o filho reiterara a, com o voto ex-

presso de sua conservação á frente das guardas muviicipaes.

(*) «Os Cem Dias Funestos» por Joaquim Leitão=Pagina 179.

('**) oPara a Historia da Revolução» = por Teixeira de Sousa — Pa-
giDa 24.'.
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O general Manuel Raphael Gorjão, nomeado pelo ministro

da guerra, progressista, conselbeiro Sebastião Telles, para o lo-

gar de commandante da 1.* divisão militar, tinha a conâança

régia, com base firme no assumir do cargo que a morte do gene-

ral Craveiro Lopes deixara vago. Antigo ministro regenerador,

com a pasta de marinha em 1908, e pelos regeneradores no-

meado par do reino, não deixaria de aflBrmar o lealismo á co-

roa.

O coronel Alfredo Augusto Joté de Albuquerque, estribeiro

e director geral das equipagens reaes, velho palatino, á realeza

tinha ligada a sua íé e se bem que os outros dois ofiBciaes a não

atraiçoaram, deixaram que a desorientação pelo facto previsto,

mas não julgado viável, quebrasse, em todos os efieitos, a boa

vontade de deflender a causa aflecta.

Houve pois, breve troca de impressões.

Por dedicados se deram, com a confirmação dos ministros

da guerra e da marinha, os vários corpos do exercito, a despeito

do commandante de divisão, já haver citado ao ministro da guerra

José Nicolau Raposo Botelho, algumas duvidas sob convicções

monarchicas de vários officiaes do exercito, sollicitando até a

transferencia de muitos para os corpos da província, propondo

ainda uma necessidade de activa vigilância sobre elementos de-

mocratas, suspeitos de levarem aos quartéis a palavra de indis-

ciplina'.

Não eram os corpos de Belém os menos visados pela pro-

paganda, conhecida aliás pelos respectivos commandantes que

^0 ministério da guerra levavam, pessoalmente, ou em notas

confidenciaes, a comTunicaçao de urgente necessidade de con-

trariar a acção da democracia.

Não avançou eila nVsses regimentos, ou fossem lanceiros 2,

cavallaria 4 e infantaria i, mas a marcha da ideia republicana

parecia avassallar todas as patentes, em maior grau, se a revo-

lução não cortasse, por inútil já, o proseguir da faina anti-realista.

As baterias de Queluz, estavam quasi tora da extensa rede

da republicanisação, mas, escassas em munições, debalde sollici-

tadas, traduziam um novo systema de adhesSo á causa dos con-

trários, ou fosse o manietamento.
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Iniructiteros toram os passos dos chefes dos regimentos, offi*

ciaes que na maioria, ou talvez na totalidade, se patentearam

fieis á politica que juraram defiender.

Não foi dado andamento a essas reclamações, mas certo é

que, ao passo que se pretendia justificar uma necessidade de re*

DR. BERNARDINO MACHADO

(Primeiro ministre dos Negócios Estrangeiros do regimen republicano)

pressão ao exercito, se irisava a conveniência de a uma tentativa

de revolta se oppor apenas a guarda municipal e a policia, pelo

receio de desmandos dos outros corpos contra os elementos se-

diciosos:

cEra esta mesma illusSo que dominava o espirito do com-

VOL. Ill ÍX. 6
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mandante da i.* divisão militar quando, repetidas vezes, me
pretendeu convencer da conveniência de que, havendo movi^

mento revolucionário, se devia fazer intervir em primeiro logar

a policia civil e a guarda municipal, porque «a divisão, uma
vez na rua praticaria actos de maior violência contra os adver-

sários do regimen». Ninguém por isso supunha nem poderia

supor que, tendo-se revoltado a armada e uma pequena parte do

exercito, a restante torça publica, muitas vezes maior em nume-
ro, hesitante e sempre n'uma attitude de manifesta passividade,

terminaria por deixar cair o regimen e adherir immediaiamente

á Republica.» («)

Outro insuspeito testemunho, avigorava a afirmativa do ul-

timo presidente do conselho da monarchia, sobre os protestos de

firmeza attribuida por alguns commandantes aos regimentos a

cuja frente estavam collocados

:

«Voltemos ao plano, «que como todos os planos deveria ba-

sear-se nas hypotheses mais prováveis e podendo facilmente

adaptar-se a outras».

«Ora sendo certo que o Quartel General era frequentemen-

te informado de que havia nos regimentos ofiBciaes republicanos,

sargentos e praças; constando que uns e outros iam a reuniões

secretas e que nos quartéis se fazia propaganda republicana, sen-

do por mais que uma vez aprehendidos folhetos com doutrina

revolucionaria, constando mais que iam entrando armas em Lis-

boa para distribuir ao povo e não restando duvida sobre o fa-

brico de bombas, porque ellas de vez emquanao se denunciavam,

evidente é que a hypoihese d'um movimento feito só por «po-

pulares mais ou menos equipados» não seria a mais provável.

«Os frequentes protestos de fidelidade ás instituições feitos

por alguns commandantes de corpos, que respondiam pelos seus

subordinados como por elles próprios, que tinham tudo na mão
e que estavam dispostos a matar a tiro de pistola qualquer offi-

cial que em occasião grave levantasse a grimpa, não eram ar-

gumentos que tranquilisassem os mais ingénuos. Todos nós ad-

(*) Do «Mundo>>=Por outras palavras.apparece no livro «Para a liisto-

ria da Rcvolufão» por Teixeira de Sou8a= 2." volume pagina 195.
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mirávamos a boa-lé d'uns, desconfiávamos da sinceridade d'oU'

tros e riamos das bravatas d'outrcs. Pois se até havia um com-

mandante que no quartel general era conhecido pelo cognome

irónico de Mata-mouros em vista da tacilidade com que elle se

propunha assignar, a tiros de pistola, guias de marcha para o

outro mundo a ofiQciacs da sua unidade, apontados como repu-

blicanos!» (*}

Assim deu-se como garantida a firmeza do exercito e, de

verdade, ante essa apregoada fidelidade á coroa, inútil seria jul-

gar como profiquo o trabalho de contraria propaganda.

Houve a unisona, e peremptória phrase:

— Está tudo firme!

O coronel Malaquias de Lemos, com o general Gorjão, reaf-

firmaram a sua fé inquebrantável nos regimentos.

Emquanto o ministro da guerra formulava o voto da sua

confiança no exercito, o da marinha, reiterava a afirmativa de

que nenhum indicio havia que fizesse suspeitar de qualquer re-

bellião naval.

A Revolução era contada para mais tarde.

Comtudo, á hora em que essa convicção se impunha como

base de mutuo socego, já do exercito uma parte carregava as

armas contra a monarchia, outra tramava uma deteza simulada,

como escarneo a um punhado de soldados leaes á bandeira azul

e branca das conquistas.

No conciliábulo histórico da Sala das Bicas na noite de 3

de Outubro, onde se conversou sobre a deíeza da realeza, em-

quanto por extranha ironia se deixava ir das Necessidades a Be-

lém, sem escolta alguma, o chete d'essa realeza — rapidamente

se assegurou a esperança no velho convencionalismo defiensivo

e oflensivo d*esses troços de praças presumivelmente dispostos a

combater pela dynastia.

Nos quartéis havia sido distribuido tempo antes, aos officises

uma nota confidencial, para ser aberta na occasião em que re-

cebido fosse qualquer telegramma terminado em A. P.

(*J «Diário dos Vencidos», por Joaquim Leitão=Pagina n." 334. De
poimento do capitão Alfredo Pedreira Martins de Lima.
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Continha ella a ordem de prevenção especial, um maço de
ordens assignadas pelo commandante de divisão mandando com*
parecer no quartel todos os officiaes, e a designição do local a

tomar pelo regimento, em momento de revolta.

Representava isso, parcialmente, o plano da divisão distri-

buindo pontos estratégicos a cada corpo

Esse plano, secreto, e confiado á elabora;ão technica do es-

tado maior, sob a chefia do commando de divisão, tora colligi-

do nos agitados periodos da dictadura franquista, e analysado

nas suas linhas geraes, softrerà alterações successivas.

N'elle entrava a táctica de secretaria que não um aturado

estudo de probabilidades e estratégia e ainda menos um presu-

mido elo de contrariedades que, á modificação do plano inicial,

trouxesse um outro conjuncto de ataque e defeza, garantidor da

acção das tropas e da sua missão de confiança.

O optimismo d'uma absoluta té no exercito devia ser obscu-

recido pelo positivismo de situações anteriores, onde o próprio

28 de Janeiro de 1908, trouxera algumas luzes sobre a mano-
bra revolucionaria nos regimentos.

Posteriormente a esse acto, suôocado mais pelo mal cuida

do das torças a revoltar do que pela attitude das entidades re-

pressoras,—nos regimentos appareciam espíritos menos affectos

ao monarchismo, levados aos cárceres militares eque não deixa-

riam de proceder com outros elementos não conhecidos.

N'uma reunião eflectuada durante o governo do conselheiro

Ferreira do Amaral, em 1908, na residência do então governa-

dor civil, João de Azevedo Coutinho, e assistência d'este, gene-

ral Craveiro Lopes, commandante da i.' divisão militar, Mo-
raes Sarmento, commandante da policia e Malaquias de Lemos,

commandante das guardas municipaes, novos retoques soflria o

plano.

Dera-se a retorma do general Craveiro Lopes, sendo succes-

sor, como chete da divisão, o general Manuel Raphael Gorjão.

A este communicou logo o coronel Malaquias de Lemos, a

existência do «segredo de guerra» e a velha ordem de se subor-

dinarem ao quartel general as guardas municipaes.

O chete de divisão desconhecia a existência do plano e da
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ordem, e á duvida sobre isso, teve do coronel Malaquias, a phra-

se seguinte:

« — V. Ex." náo a considera á sua disposição, mas eu que

não posso deixar de me considerar ao dispor do commando da

divisão, para os fins da manutenção da ordem publica, ímquan-

to do ministério do reino não receber ordens em contrario.»

Ao governo toi logo o incidente e em fins de Janeiro de

l9o9, ordenado era á divisão o reelaborar do plano, pelo renas-

cer constante de boatos tendenciosos.

Ao chete de estado maior, coronel José Joaquim de Castro,

era teita incumbência dos trabalhos de rcorganisação d'um pro-

)ecto de deteza, visando a garantir a manutenção da ordem e a

indemnidade do paço das Necessidades, caso, em actos rebellio-

narios, ali estivesse o rei.

Admittiu se no plano a contingência de um ataque ao pa-

Ucio pelo norte e sul e assim convencionou se que o remédio

estava em bater de flanco e pela rectaguarda as forças presumi-

das assaltantes, não se deslocando, para retorço, a 4^ compa-

nhia da guarda municipal, que ficaria no respectivo quartel.

Os corpos do exercito eram disseminados de forma a pro-

mover um pretenso isolamento das zonas occidental e oriental

de Lisboa, desafogando o caminho para uma unificação de for-

ças, em casos de necessidade e para o serviço certo e ininterru-

pto de informações.

Previstas as guardas aos edifícios do estado, pensara-seegual-

mente na garantia de uma linha de deteza iniciada no largo

das Duas Egre)as e caducando no largo do Rato.

Infantaria 5 e caçadores 5, tinham logar marcado no Ro-

<*io. As Necessidades eram confiadas aos regimentos de Belém.

Cumpria a lanceiros2,o tomar em parte, dos sitios do Rato,

estendendo-se de íormâ a appoiar os núcleos de infantaria que

por assim dizer, os ligavam com o Cães do Sodré, devendo ain-

da destacar um esquadrão para as pontes de Alcântara, como
auxilio a infantaria, a quem cilas ficariam confiadas.

A guarda fiscal fora olvidada e não teve ali logar assignalado.

Ao corpo de policia, suscitava-se o serviço especial de infor-

mação antes e durante os successos que se desenrolassem.
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Trabalhos de hypotheses, sorridentes todas, nem de leve se

pensou em que os soldados podiam desaggregarem-se d*esse

lealismo em redor do qual o projecto sempre sonhando voliiou,

assim como estabelecendo o aspecto geral d'uma revolta em ex-

clusivo, popular, olvidado toi que á policia poderia ella pôr en-

traves, inutilisando-lhe á íorça, o serviço de vigilância.

N'essíís horas de paz, em que o plano teve a revisão do

estado maior, ciírou se toda a perspicácia investigadora, na po-

licia.

O esboroar da hypothese, íez demonstrar que a theoria das

previsões cae sempre ante o inevitável da pratica . (•)

«No entanto o plano official deveria adaptar-se ás exigên-

cias de occasião que se tossem manifestando, o que se íez sem-

pre sentir ao commandante da policia, manitestando-lhe a ne-

cessidade que havia, de ter o quartel general sempre intorma<

do sobre os factos anormaes que se tossem dando na cidade,

porventura referentes á acção inicial do movimento revolucio-

nário. As informações da policia, porem, foram poucas e essas

poucas em geral, tardias.»

Não obstante, na occasião precisa, a policia, era retirada de

todo o serviço, não se lhe aproveitando sequer o da vigilân-

cia, atirando-se depois os agentes para as ruas, cerca da i ho-

ra da madrugada, quando os magotes dos rebeldes, a tudo es-

tavam resolvidos. . .

O tacto pareceria extranho e concludente, se a sempre apre-

goada mas sempre occuita revolta, apparecendo emfim, não lan-

çasse os cérebros em perturbação e se a consciência em reba-

tes, não tivesse feito ruído superior ao vociferar dos vassalios

fieis da realeza ao ver em redor de si, o espectáculo de paten-

te desnorteamento.

O coronel Malaquias de Lemos, chamado ao quartel ge-

neral era informado de que se mantinha a união da municipal

ao exercito, em casos de alteração da ordem e escutava do chefe

de estado maior, as instrucções, restrictas porém ás guardas e

(*) Joaquim Leitão = «O Diário dos Vencidos» = Carta do coronel Jo

sé Joaquim de Castro = Pagina 3i3
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que transmittidas eram logo verbalmente pelo coronel Malaquias

de Lemos aos commandantes das companhias e esquadrões, se-

guindo-se-lhe a determinação por escripto.

Intervindo o'esse plano, á municipal era estabelecido o se-

guinte posto: (*)

tlntantaria — Ai.* companhia aquartellada no Carmo man-

daria um posto de 26 homens para a estação do caminho de

ferro do Rocio. A 2.* companhia mandaria guarnecer com 20

homens, o gazometro da Boa Vista até ser rendida por uma for-

ça do regimento de engenharia e com a restante torça tomaria

posição junto á Caixa Geral de Depósitos. A 3." companhia da-

va um posto de 20 homens para a estação telephonica em S. Se-

bastião da Pedreira, ficando a restante íorça para reserva. A 4.*

companhia ficava no quartel como posto destinado á deteza do

Paço das Necessidades; com postos de 6 homens impediria o mo-

vimento pelas ruas de S. Luiz, Ferreira Borges e Largo da Es-

trella, as restantes forças constituiam uma reserva para occorrer

ao ataque dos postos. A 5.* companhia marcharia toda para o

Terreiro do Paço, reforçando com 20 homens a guarda do Ban-

co de Portugal. A restante força reforçaria a guarda dos Cor-

reios e Telegraphos. A 6." companhia teria por missão deôen-

der o Paço das Necessidades e interceptar o movimento pela

rampa das Necessidades e calçada do Livramento.

«Cavallaria— O esquadrão de Alcântara ficaria á disposi-

ção do commandante da 1.* brigada de infantaria para patru*

Ihar em torno do Paço das Necessidades e enviaria patrulhas a

distancia; os dois esquadrões do Cabeço de Bola, marchariam

para a Avenida da Liberdade; o esquadrão do Carmo aguarda-

ria ordens no quartel. Posteriormente, algumas alterações foram

introduzidas no plano da disposição de torças das guardas mu-
nicipaes, relativamente á 5.^ companhia e ao 2.° esquadrão, es-

tando em vigor, antes do inicio do acto revolucionário, que es-

tas forças fossem destinadas á deteza da casa da residência do

sr. Teixeira de Sousa, onde o ministério se deveria reunir.»

(*) General Malaquias de Lemos ^= A sua acç5.o durante a revolução de
Outubro de 1910.
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Gomo base, e para a hypoihese de não poder eÔectuar a

transmissão de ordens, estabelecia-se para a tormatura e sabida,

como signa!, 3 tiros de artilharia.

A chamada das tropas da província, entrava como medida

ultima.

O plano em vez de ser de ordem collectiva, era de ordem

dissolvente, desunindo torças, n*um a supposição irrisória de uma
revolta exclusivamente popular.

O projecto não assentava pois em bases sérias, nem de tác-

tica e esquecia*se a hypothese aliás por todos os successos in<

dicada, de a um movimento popular, que em exclusivo, seria

rematada loucura e daria um tracassocerto, se seguir uma junc-

ção de forças militares.

Assim se visava quasi simplesmente a impedir a affluencia

dos civis do lado occidental sobre o centro citadino.

Verdadeira hypcthe, apenas aproveitável para thenica obser-

vação que nã3 para pratico exercício, teria a seguinte anaiyse (*)

o plano do estado maior, conhecido já o resultado nullo das suas

intenções:

«Era portanto erro cracissimo e inadmissível esquecer a tro-

pa e pensar só no povo.

«E era esse plano inicial adaptável ás exigências d'occasião

que se fossem manifestando?

«Não era Não ha nada que justifique uma tal dispersão de

forças.

«Cortadas as r.ommunicaçÕes telephonicas e telegraphicas, o

que era de esperar logo de começo, como dar ordens a essa di-

visão feita em postas? Mandando ajudantes ou ordenanças? O
quartel general nunca poderia contar com pessoal bastante nu-

meroso para esse serviço e os emissários poucos chegariam ao

seu destino. Nas ruas d'uma cidade antiga como Lisboa, é fací-

limo, até sem correr perigo, fazer em estilhas um automóvel ou

fazer dar um salto mortal a um cavalleíro.

«E* preciso contar com bombas e balas para os que andam

(•) «Diário dos Vencidos», por Joaquim LeitSo—Pagina 335 — Depoi-

mento do capitão Alfredo Pedreira Martins de Lima.
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nas ruas no desempenho d'essas missões. E quando essas trac-

ções, algumas bem pequenas, se vissem isoladas, abandonadas,

sem conhecerem as posições das outras, sem saberem quaes eram

os amigos e os inimigos e d*onde lhes vinha o perigo, ouvindo

ao longe o barulho dos combates e sem a menor indicação so-

bre o caminho dos acontecimentos, não seria inevitável o desa-

nimo, a desmoralisação, o pânico?

«Eu, que como soldado já algumas vezes tenho mostrado

em circumstancias difficeis saber dominar o medo e conservar a

serenidade, sinto agora bater-me violentamente o coração, per-

corre-me o corpo um caUtrio, só de reconstituir mentalmente a

melindrosa situação de alguns dos commandantes d*essas trac-

ções. Nada menos que desesperadora ! . . .

«E devia conservar se secreto para todos os ofiBciaes do quar-

tel general um plano tão arrevezado como esse? Havia de ser

depois de estalar a revolução que ao estado maior seria permit-

tido estudar e encasquetar a distribuição das torças, ou o sigilo

seria sempre mantido e os officiaes encarregados de transmittir

ordens andariam pelas ruas perfeitamente ás aranhas e jogando

as escondidas com tropas que de surpreza se lhes deparavam no

caminho? Um plano d'esses não tem deteza possível, não mere-

ce ser levado a sério.

fFoi mais prejudicial á monarchia que todo o chlorato de

potassa e dynamite dos carbonários, toi uma bomba única, phe-

nomenal, que derrubou um regimen e cujo estampido repercu-

tirá para sempre na historia de Portugal. O seu auctor pretende

partilhar a responsabilidade com o general da divisão, com os

ministros da guerra e governos que se succederam desde prin

cipios de 1909, época em que o aborto toi gerado, O general da

divisão estava surdo pela enganadora trombeta da tama e os mi-

nistros da guerra e os governos é provável que não tivessem

tempo nem paciência para estudar o assumpto, aliás nada trans-

cendente.» (-)

Tão secreto ficou o plano que, aos oflBciaes fieis não era da-

(*) Diário dos Vencidos, por Joaquim Leitão=PagÍDa 336=Depoimen-
to do capitão Alfredo Pedreira Martius de Lima.
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J

do conhecimento das posições das torças, quando os offi:iaes en-

volvidos no movimento, conheciam pelas vedetas populares, a

sua composição e ponto de acção:

«Esse plano dispunha as torças pela cidade, contando, creio

eu, com uma revolução feita apenas por populares. Nem mesmo
durante a Revolução tive conhecimento de tal «plano secreto»,

que díiva d'estes resultados: eu ia fazer um reconhecimento, le-

var uma ordem, sósinho com a ordenança, e chegar a um pon-

to, S. Pedro d'Alcantar3, por exemplo, avistar um torça e não

saber se era torça revoltosa, se torça fiel, e ter de voltar ao quar-

tel general pedir ao cheíe de estado maior: «Faz favor de me
dizer que torça é aquella que está em tal ponto?» Imagine o

tempo perdido n*estas idas e vindas. Pedi ao chefe de estado

maior que me confiasse a posição das torças para eu não andar

ali ás aranhas. Respondeu-me: «Para quê? Se só eu a posso mo-

ver?» E o «plano secreto» dispersou de tal maneira as torças

que, quando o general as quiz reunir, toi já impossível.» (*)

Idêntico era o parecer, formulado mais tarde, (•>*) pelo com-

mandante das guardas municipaes, Malaquias de Lemos, det-

fendendo-se de accusaçÕes que lhe toram feitas:

«Mas, hlem da elementar consideração de disciplina, ha a

ponderar que qualquer movimento de tropas das guardas, sem
combinação, era arriscada para as mesmas tropas. Eu desconhe-

cia a situação das torças da guarnição e dos seus campos de ti-

ro onde muito bem podia acontecer que as minhas tropas se

tossem encontrar. Alem d'isso desconhecedor como era, dos pla-

nos do quartel general, como poderia eu atrever-me a dispor a

meu bel-prazer das torças das guardas municipaes, acarretando

sobre mim a responsabilidade tremenda de ir contrariar esses

planes e consequentemente comprometter os seus resulta-

dos?»

E' certo que a cada governo, desde essa data da organisação,

tora participado successivamente o plano, assim approvado pe-

(*) O «Correio da Manhã» de 27 de Novembro de 1910=Depoiroeuto do
capitão Martins de Lima.

(**) Ueneral Malaquias de Lemos = «A sua acção durante a revolução

de •') de Outubro.
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los ministros da guerra dos gabinetes presididos pelos conselhei-

ros Campos Henriques, Wenceslau de Lima e Francisco da Vei-

ga Beirão, ou tossem os conselheiros Sebastião Custodio de Sousa

Telles, José Manuel Elvas Cardeira e José Mathias Nunes.

Ccmtudo não deixou elle de se manter secreto para os che-

fes das unidades que o deviam executar.

Como compensação, conhecidas eram dos revolucionários, as

ordens relativas ao telegramma terminado em A. P. e ainda a

fixação dos 3 tiros de peça como aviso á marcha regimental.

Assente toda a confiança nos regimentos e no plano, o ge-

neral Gorjão pelo telephone dava ás 8 horas da noite as suas de-

terminações.

Foram esses os primeiros communicados ao quartel gene-

ral.

O official ali de serviço tenente Pissarra, telephonava logo

para a residência do chete do estado maior, coronel José Joa-

quim de Castro, a parte do commandante da divisão para a

prevenção geral.

Da própria casa, para que mais demora não houvesse, trans-

mittia o coronel Castro a ordem para os regimentos, communi-

cando lhes o aviso immediato de regresso aos quartéis dos ofB-

ciaes d'elles ausentes.

Seguindo desde logo para o quartel general, ali assegurava

os serviços preventivos, até que ouvia do general Manuel Ra-

phael Gorjão, a communicação transmittida pelo cheíe do gover-

no de que a revolta nasceria n'essa noite.

Entretanto, e olvidando-se as baterias de Queluz, mandava-

se a infantaria i, occupar a beira-mar em Alcântara, até á Rua

Maria Pia, e a caçadores 5, sitiar a Graça em parte, guardar o

Museu de artilharia, e guarnecer o Rocio, com as metralhado-

ras, coadjuvando infantaria 2.

O ministro da fazenda, ordenava que a linha fiscal lôssc

abandonada, devendo as praças na máxima força oncentrar-se

nos seus quartéis, á ordem do commando da divisão. Outra

parte, a dos postos citadinos, cuidaria de auxiliar caçadores 5,

na missão de vigilância, pelo lado do Cães da Fundição, sobre

o arsenal do exercito.
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A.0 da marinha incumbia a ordem de prevenção para os na-

vios, que todavia só sahiu do arsenal, cerca da meia noite e que-

brado o sigillo que se devia observar e já quando impossível era

a execução do determinado e o regresso a bordo dos officiaes ali

necessários.

Gorjão, ao conhecer a azáfama, disse, tranquillo e descren^

te:

— Sempre hei de ter tempo de tomar o meu cate! (*)

O coronel Malaquias de Lemos, dispensandose de assistir a

todo o jantar, corria ao quartel do Carmo para íazer observar o

rigor e as providencias relativas ás torças do seu commando,
que pelo telephone determinara.

Mandando recolher a quartéis, cerca das 9 horas da noite

as patrulhas de cavallaria e intantaria, elevava a quasi 100 pra-

ças, cada uma, as 6 companhias de infantaria e a 60 cavallos

cada uma, os quatro esquadrões, fazendo saber aos respectivos

commandantes a conveniência de activa vigilância.

Tratou-se de guarnecer efiBcazmente, o Banco de Portugal,

a Casa da Moeda, as repartições publicas e a estsção telepho-

nica central.

A guarda municipal era subdividida estabelecendo-se a dos

Paulistas em torno do edifício da Caixa Ger^-I de Depósitos e

interceptando o transito no Loreto, Calhariz e Calçada do Com-
bro, o que não obstou ao estabelecimento de communicações

dos carbonários Tavares de Macedo e Jayme Teixeira, que fo-

ram levar ao quartel de marinheiros a palavra de animo.

A dos Paulistas, ainda, destacava a 6.^ companhia para as

Necessidades, onde formou em frente do palácio, com uma par-

te de caçadores e suas metralhadoras. A do Carmo, occupava

o largo do Carmo, obstruindo as travessas e isolando o quartel,

destinando ainda uma companhia para a guarda dos estabeleci-

mentos públicos e da companhia ingleza dos Telephones.

Por seu turno, o coronel Albuquerque tentou communicar
pelo telephone, primeiro com as Necesssidades, para { revenir o

monarcha. e apoz com o seu regimento, mas já então a revolu-

(*) Diário dos Vencidos, por Joaquim Leitão.=Pagina 171.
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ção actuando, não lhe permittiu, com largo tempo perdido, a ex-

pedição do ordens, por esse meio.

Urgia agir, e estando para começar o banquete o comman-
dante de lanceiros soccorreu se do tenente João Feijó Teixeira,

a quem sollicitou, íosse em pessoa, chamar ao quartel, o tenen-

te-coronel Augusto Cândido de Sousa Araújo.

O tenente a quem estava commettido o encargo de confian-

ça de vigilar pela pessoa do rei, não soube occultar a sua sur-

preza ao ser-lhe notificada a origem da chamada, — a revolução

próxima — e correu a desempenhar-se da missão, ao tempo que

D. Manuel II ignorando o trama que ia desenvolver-se, chegava

ao paço de Belém, de automóvel e sem guarda de honra.

O aviso do caminho de Belém, não apontou a conveniên-

cia de preservar o rei de attentados possíveis.

Mas, para que esse acto de olvido, que poderia prejudicar o

monarcha, não trouxesse eguaes contingências ao presidente do

conselho, não tardaria a residência d'este a rodear-se de solda-

dos da 2.^ companhia de infanteria e do 2.° esquadrão de ca-

vailaria da guarda.

O erro íoi assim reparado, ejn parte. . .

El-rei, esperado pelo palacianismo, pela officialidade e pelo

governo, percebeu logo no rosto do seu chefe que qualquer

acontecimento anormal se passara.

Já então n'um característico desprendimento, mas querendo

aõastar inquietações, o conselheiro Teixeira de Sousa, lançara,

em segredo apparente, a nova alarmante, com o ímpeto com
que, horas depois, os associados secretos arremessariam sobre as

raras tropas fieis os invólucros terríveis dos seus explosivos.

Não desconhecia o palacianismo a ameaça quasi diária de

uma sublevação:

«O Marquez de Lavradio, que íôra companheiro de Infan-

da do monarcha, podéra ser, para que negal-o, um bom offi-

dal de marinha mas. . . um regular mentor de um Rei, joven

e Inexperiente, nunca! A esse aristocrata, em um dos dias an-

teriores ao de 5 de Outubro, referi eu:

«Olhe, Marquez, dlsseme no Porto o republicano X. . . (é

hoje um alto funcdonarlo da republica) com quem fiz um pas-
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seio de carruagem até Mattosinhos, que está para breve uma
revolução, em que ha seguras probabilidades de victoria repu-

blicana.»

cO sympathico e aloirado titular, com o qual falei do as-

sumpto em plena Avenida da Liberdade, junto á travessa que

nos conduz ao largo da Annunciada, ligou tanta importância

á minha segura confidencia, como outros que tinham também
por obrigação defender o regímen deposto, a ligaram a tantas

mais de que eu tinha sido portador!. . . Lembreí-me até que

o maçou a minha presença, que me recebeu com enfado, que

me disse estar de licença e não ir por isso ao Paço ! . . . Por

fim sorriu-se, entendendo ser melhor ir divertir-se para o

Turf Club, do que ter o incommodo de se dirigir ás Neces-

sidades e alguma cousa dizer a seu Amo e Rei!» (»)

la encetar-se o banquete, inicialmente de gala, mas final-

mente, merencório e de sobresalto, quando o presidente do con-

selho, solvidos os cumprimentos protocolares, ciciou ao rei, mas
não sem que o palacianísmo o escutasse, as phrases simples, no

seu ennunciado, mas terríveis nas suas consequências:

— Senhor! A Revolução rebenta esta noite e é decisiva!

D. Manuel mordeu os lábios, com o lenço tentou occultar

a fugitiva pallidez e por segundos ficou silencioso.

Soube ainda do assassínio de Miguel Bombarda.

Recuperando breve a serenidade, pois que fugazes, quast

de relâmpago, eram em D. Manuel as impressões de contrarie-

dade, manifestou de novo e como sempre, a sua confiança na

exercito e na marinha.

O pae, D. Carlos I, dissera ao correspondente do «Tempsi,.

Joseph Galtier, em 1907:

«Em todos os paizes para fazer uma revolução e preciso con-

tar com o appoio do exercito. Ora o exercito portuguez é sub-

misso á Constituição; é riel ao seu rei. Conservar-se-ha, lealmen-

te, ao meu lado. Muitos dos officiaes são meus camaradas; servi

{•) «Abilio Magro—A Revolução de Couceiro=Revelaçõe8 escandalosas

=Con6denciaa, Crimes—Depoimento baseado em provas e documentos de um
antigo servidor da Monarchia, apodado na Galliza de espião da Republica =
Porto=1912»=Pagina 23.
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com elles; conhecem-me. Não tenho a menor duvida sobre a sua

dedicação.»

O 28 de Janeiro não deu a contra-prova e o i.° de Feverei-

ro, levou com o crime, para o tumulo, esse convicto ideal de

appoio.

Sem nunca ter afírontado esses dois elementos, exercito e

marinha, D. Manuel, presumia-os firmes.

J^ no Bussaco, n'um engano doloroso, proclamara

:

— Estou prompio a derramar o meu sangue pelo exercite,

como espero que o exercito me deflenda!

Encontrava porém raras dedicações.

Os que não se integraram, pelas armas, na sedição, auxilia-

ram>na pela inacção.

Seguro testemunho é o do revolucionário João Chagas, que

o justifica:

«Devo, porém, accentuar uma cousa verdadeiramente Justa.

Muitos officiaes que estavam compromettidos comnosco não saí-

ram á rua logo nos primeiros instantes de revolta porque ao en-

trarem nos quartéis na noite de 3 do corrente, depararam com
uma situação que lhes embaraçou os movimentos. Contavam ter

apenas que defrontar se, em cada regimento, com o máximo
dois dos seus camaradas, os de serviço normal e afinal, em vir-

tude da ordem de prevenção dada pouco antes, tinhamn'os to

dos elles a postos e aguerridos. A sua situação, em vista d'esse

lacto inesperado, soflfria naturalmente uma certa modificação.

Não favoreceram, portanto, o movimento? Favoreceram-no sim,

porque em quanto os outros se batiam heroicamente contra as

torças fieis, elles, pela sua inacção, pela sua neutralidade, ajuda-

vam indirectamente os triumphadores da revolta.»

Dolorosa surpreza a d'esse rei quando visse em vez do so-

nhado edificio da lealdade, o tremendo teriamoto da trai-

ção!. . .

Altivo e crente tez logo saber, que, esperadas perturbações de

ordem em Lisboa, o seu logar em Lisboa seria.

Em obediência ao desejo real de não regressar a Cintra para

essa villa foram expedidos avisos ás duas rainhas.

Alvitrava o presidente do conselho, que bem ficaria elrei
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na mesma villa, ou ainda que albergue procurasse em Matra,

onde estava a gente fiel da escota pratica de intantaria, plano

que ainda horas depois tentaria reproduzir, mas já quando o

rei executara, mercê das circumstancias e do abandono.

N'essa hora, intervindo, o ministro dos negócios estrangei-

ros, conselheiro José de Azevedo Castello Branco, dava por pou-

co necessária a prevenção, não a aconselhando, mas sim o aguar-

dar dos acontecimentos na capital, indo portanto ao encontro

do desejo do soberano.

Attribuiu-se ao ministro dos estrangeiros intenções contra-

rias, segundo as quaes teria proposto o refugio no Castello da

Pena, para que, em vez de se localisar torças nas Necessidades,

ellas podessem accionar nos pontos estratégicos.

Mas, nem José de Azevedo formulou parecer de uma deser-

ção, nem o rei ri*ella pensou.

A afirmativa assentando scb bases insuspeitas, não dá mar-

gem a que duvidas se suscitem : (*)

cEu tinha dito ao Rei que elle devia sair para Cintra, logo

ao fim do jantar, para não distrair a força na sua guarda. O
meu coUega dos estrangeiros opinou por que ficasse no Paço

das Necessidades, no que concordei, depois de alguma discus-

são.»

Ede facto, se de segurança não foram as das Necessidades, de

devotado á realeza se não podia acoimar o grupo de Mafra, cu-

jo commandante, o tenente-coronel Francisco Maria Pinto da

Rocha seria um dos primeiros adherentes ás instituições novas.

Junto ao rei estava o infante.

Se o primeiro, breve recuperando a serenidade, determina-

va ao plenipotenciário José 'Batalha de Freitas a suppressão de

alguns dos pratos do banquete, para que mais cedo terminasse,

o principe, não soube esconder o seu temor.

N*essa hora, a creança que ora D. Manuel, foi mais homem
de que o tio, D. Aôonso. O condestavel, quebrou mentalmente,

o estoque histórico e renegou a heroicidade de Nun'Alvares.

(•) Teixeira de Sousa—«Para a Historia da Revolução »=-2.o volume.—
Pagiua 245.
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O general de divisão, antigo commandante das baterias de

Queluz, lobrigou não a sua espada de contibatente, mas a cham-

ma Tcrmeiha da revolta que lhe repugnava eni defrontar.

A visão trágica do Terreiro do Paço, assombrou o Intante,

já cançado talvez, pelas luctas de amor, para os Inces da guer-

ra.

Primeiro que ninguém se despojou, tn mente da coiôa

principesca e se esqueceu o estoque de condestavel, egualmente

se olvidou de cingir a espada de general para com ella fazer fér-

reo circulo de deteza á coroa do sobrinho, reivindicar para si,

para o seu século, essa figura temerária do condestavel do sécu-

lo XIV, o grande D. Nuno.

Nervoso, interrogou, ante a attitude do sobrinho.

— E eu, onde fico?. .

.

Permittira-se el-rei, assumir logar de perigo, pela conserva-

ção em palácio, sujeito a assaltos.

Ao príncipe, e para que não sofresse damno o seu intimo

desejo, para que o não ensombrassem suspeitas de desanimo,

deu se-lhe como appoio, a nocção de que, preso o monarcha,

restaria, para o throno, o infante, e assim, só se contaria com a

successão, desde que a resguardo estivesse.

Não pareceu irrisória a anomalia de se preservar o duque
do Porto, expondo-se D. Manuel.

— E eu, onde fico?

— Não deve, pela sua qualidade de príncipe real, ficar com
el*rei, sujeito ao mesmo perigo!

— Mas é que no Estoril, onde estou, não tenho guarda. Pos-

so ir para a cidadella de Cascaes, onde a ha

!

O chefe do governo limitou-se a concordar.

O infante não teve insistências.

Quiz-se, posteriormente, apagar esse pronunciado agrado de

coUocação a salvo.

Apparecia eila como motivada por imposição do governo.

Ao próprio estrangeiro foi levado o echo de um conselho

para esse distanciar do local das esperadas agitações.

Reproduzia-o assim a «Tribuna» de Roma (i6 de Novem-
bro de 19I0):
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«Teixeira de Sousa assegurava constantemente ao rei e a

sua mãe que tudo ia beai e que em Portugal predominávamos
monarchicos, até que, repentinamente, durante o banquete no

palácio de Belém, em honra de Hermes da Fonseca, toi surpre-

hcndido pela revolução, aconselhando então ao sr. D. Aflonso

que seguisse p»ra Cascaes, a fim de estar preparado para subir

ao throno, caso matassem D. Manuel, a quem evidememente,

queriam alijar, tirando lhe o efiBcaz auxilio de sv.u tio. D. Aflon-

so, effectivamente partiu, comprehendendo demasiado tarde a

conveniência do conselho.»

Oflerccia a lógica a conveniência mas era de poupar o rei,

de dois modestos annos de reinado e de 20 annos de edade of-

lerecendo em holocausto, a pessoa do infante, officialgeneral e

dotado com 45 annos de nascido (*), e vindo representar a re-

gia familía, como mais velho.

Reivindicando para o infante como lhe cumpria, uma alti-

tude aguerrida, ainda o marquez do Lavradio, expunha á «Cor-

respondência de Hespanha» (Outubro de i9io) amargas quei-

xas contra o governo, accusandoo de mandar o piincipe real

para Cascaes, sob ludibrio, para tomar o commando de tropas

que deviam chegar da provinçia

:

«O governo mandou o príncipe real para Cascaes, enganan-

do-o, para tomar o commando das tropas.

«D. Manuel foi enganado vilmente pelos seus ministros, fa-

zendo lhe acreditar que o movimento seria suflocado;era porém

necessário sair, immediatamente, de Lisboa, para preparar na

província forças leaes. Enganaram também o príncipe real, di-

zendo-lhe que cm Cascaes estavam concentrados os regimentos

fieis. Sabe-se que o Duque do Porto, é valente, bom soldado,

querido pelo exercito, não se comprehendendo, por isso, que não

estivesse á frente das tropas leaes.»

Collocada n'esse campo falso a situação, não quiz o minis-

tério responsabilidades que não tomara e alijouas: (*•)

«Já n*este ponto desminto pela maneira mais firme e cathe-

(•) Nasceu em 31 de Julho de 186Õ.

(«») «Para a iiistoria da Revolução», por Teixeira de Sousa=2.° volu-

me = Pagina 247.
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gorica, a falsidade de que eu recommendára a sua saida para

Cascaes e que o infante D. Aôonso desejava tomar logar como

general, á frente das tropas. Foi para Gascaes por preterir isso

a ir para o Estoril, onde estava passando o outomno, e nem

uma só palavra pronunciou relacionada com qualquer desejo de

tomar parte na repressão do movimento revolucionário. AfBr-

mo-o pela maneira mais cathegorica »

Por vontade, o duque do Porto, teria posto desde logo cem

léguas entre o Paço de Belém e a sua pessoa.

Valeulhe ao irrealisar do sonho, a chamada á mesa do jan-

tar. Foi este comtudo ocurtointervallo que mevleou entre o pen-

samento e a fuga. As granadas encontravam-no já semi exilado

por voto próprio. Não acharam á sua frente as tropas, o seu ge-

neral de divisão. Trocara o exercito pela marinha. Bordejava

no yaiht a D. Amélia» para depois incitar á evasão.

O jantar começara.

Os convivas, ligeiramente inquietos, aggruparam-se em redor

da mesa em forma de U.

D. Manuel occupava o logar de honra, dando a direita ao

infante, seguindo se-lhe o presidente do conselho, conselheiro

António Teixeira de Sousa, o ministro da guerra, conselheiro

José Nicolau Raposo Botelho, o mesire-sala, António de Vascon-

cellos e Sousa, conde de Figueiró; o antigo presidente do con-

selho, conselheiro Francisco António da Veiga Beirão; o com-

mandante da divisão militar, general Manuel Raphael Goijão;o

ministro do Brazil, dr. J. P Costa Motta ; Fernando Anjos; o

secretario particular real, marquez do Lavradio, D. José de Al-

meida Correia de Sá; o secretario da legação do Brazil dr. Os-

car Teffé von Hoonholtz; o tenente Goulard, e capitão da guar-

da; á esquerda, o mordomo-mór conde de Sabugosa, D. Antó-

nio Maria José de Mello e Silva César de Menezes; o ministro

da marinha, conselheiro José Marnoco e Sousa; o presidente da
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camará municipal de Lisboa, Anselmo Braamcamp Freire; o an-

tigo presidente do conselho, Arihur Alberto de Campos Henri-

ques, o antigo ministro Roma du Bocage, o governador civil de

Lisboa, major Altredo Mendes de Magalhães Ramalho; o chefe

de missão e cheíe de repartição do proiocollo, dr. Joaquim Ma-
ria da Costa de Macedo; o secretario da legação do Brazil, Má-
rio Belíord Ramos, e o tenente Pimentel, subalterno da guar-

da,

Defrontando el-rei, estava o presidente da republica do Bra-

zil, tendo á direita o camarista real conde de Tarouca, Sebas-

tião Eduardo Pereira da Silva de Sousa Menezes; o ministro

das obras publicas, conselheiro José Gonçalves Pereira dos San-

tos; o antigo presidente de ministros, conselheiro Sebastião Cus-

todio de Sousa Telles, e o tenente Cruz, e á esquerda, o minis-

tro dos negócios estrangeiros, conselheiro José de Azevedo Cas-

tello Branco, o camarista e commandante da guarda real dos

archeiros, marquez do Fayal, Luiz Coutinho Borges de Medei-

ros Sousa Diss da Camará; o antigo presidente do conselho, con-

selheiro Ferreira do Amaral; o antigo ministro conselheiro

Eduardo Villaça; o ministro plenipotenciário, chete de missão e

chefe de repartição do gabinete do ministro, barão de S. Pedro,

Predro de CastelBranco Manuel; o ajudante de campo do infan-

te, capitão D José de Mello; occupando as cabeceiras, o ofBcial

ás ordens de D. Manuel II, tenente-coronel de infantaria An-

tónio Luiz Theophilo de Araújo Waddington; o capitão de

fragata João Agnello Vellez Caldeira Castello Branco, o major

Vasco Martins e o plenipotenciário José Batalha de Freitas.

A prevenção do cheíe do governo não era já mysterio ab-

soluto.

A phrase correu, a agitar alanceados todos os corações.

As ameaças da populaça, os anathemas da democraci.) iam

descer finalmente sobre os paços reaes e ao conhecel-os, os po-

líticos, cuidaram de preparar a escapada ao promettido derruir

de uma realeza que haviam ajudado a aflundar.

Tentou-se restabelecer o perdido animo.

llludidos mais pelo desconhecimento do meio do que pela

apparencia do exercito e da armada, os chefes das unidades mi-
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litares, afiBrmaram firmes á dynasiia de Bragança as tropas de

seus commandos.

D. Manuel, joven e guiado pelas crenças dos outros, seguia

na corrente sonhadora do que presumiam incapazes de traição

á coroa os soldados e os marinheiros que nas ruas o saudavam,

e deixou aflorar aos lábios um sorriso de esperança, quando, sen-

tado já á mesa, no derradeiro íestim real, um cfBcial superior,

tez, com a mão o signal de quem corta.

Sereno, D. Manuel, interrogou Teixeira de Sousa :

— Sabe o que elle quer dizer? Que nem as orelhas deixam

aos revoltosos

!

O rei sorria mesmo, em contraste com o aspecto constran-

gido dos convidados.

Emquanto tentava desvanecer receios, os que o rodeavam

só tinham tallas em segredo, anciosos de escapar á perigosa

companhia d*um monarcha que— quem sabe— dentro em pou-

co pertenceria ao rol dos justiçados ou dos desthronados?. . .

O barão de S. Pedro, curvou-se para um dos palatinos e ci-

ciou :

«— Napoleão III dançava nas Tuiilerias sobre um vulcão;

adivinho que nos estamos banqueteando de egual lórma!»

A salvo se punham altos personagens, rasgando o protocol-

Io para que a revolução annunciada lhes não rasgasse as vi-

das. . .

Serve como testen;:unhó assignalador d*essa íuga, o seguin-

te documento, (*) curioso e registador do régio abandono, pelo

palacianismo, primeiro curvado ante a realeza omnipotente e

dadivosa e n'essa hora, foragido da coroa ameaçando queda

:

tRestaurante da gare de Toulouse, i5 de Abril de 191 2.

« Era talvez portugueza uma senhora quarentona, mas bella

ainda e de porte nobre, que hontem em Lourdes sahiu apressa-

damente do comboio e da carruagem em que eu vinha.

«Digo isto porque a tal senhora com a pressa deixou sobre

um banco um monte de jcrnaes portuguezes, de Lisboa e Porto.

Logo que o comboio recomeçou a marcha apoderei-me da pa-

(•) o Dia de 5 de Julho de 1912.
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pelada esquecida e lía-a com a sofreguidão própria de quem an-

da ha muito por fora da sua pátria e sempre com difiBculdade

de ter noticias.

«Entre tres d*esses jornaes e sem rir a propósito de cousa

alguma deparei mais uma vez com os ataques ao Rei D. Ma-

nuel e costumadas falsidades a respeito da sua conducta duran-

te a revolução que trouxe a republica.

«Quando o Senhor D. Manuel na noite de 3 de Outubro se

sentou á mesa do Paço de Belém para festejar o banquete de

gala ao presidente Hermes da Fonseca, já tinha sido avisado de

que se preparava qualquer cousa grave para d'ahi a poucas ho-

ras. Da mesa se levantaram algumas pessoas importantes e d*is-

so teve conhecimento o chefe do Estado.

«Durante o café já todos faiavam em segredo com cara de

caso e o Rei sorridente conversava com os convidados. Por signal

distinguiu bastante um antigo official de marinha que ao depois

se fez diplomata, esteve no Oriente em tempos da «ominosa» c

hoje occupa na republica um logar de confiança protocolar.

«Depois da meia noite recolheu o rei ao paço das Necessi-

dades. Quando d'ali a uma hora lhe disseram que se ouviam ti-

ros para os lados de Campo d'Ourique, resolveu não se deitar e,

sempre sereno, convidou os seus officiaes para uma partida de

bridge.

«De madrugada, quando soube que estava uma revolução

na rua, despiu a casaca da véspera *e fardouse para esperar os

acontecimentos. Só tirou a farda quando ás 2 horas da tarde, em
pleno bombardeamento do paço pelos navios de guerra, a isso o

aconselhou com insistência o presidente do governo afim de po-

der, elle rei, mais facilmente partir para Mafra.

«O que se passou durante as 22 horas que o senhor D. Ma-

nuel esteve no paço d'aquella villa só é sabido dos que lá esti-

veram, e esses foram bem poucos ! Fugiu muita gente, d'essa

que diz ou deixa dizer hoje «que foi o Rei quem fugiu!»

«O Rei em Mafra esteve sempre sereno e ponderado. Assim

estava quando á i hora da tarde do dia 5 se resolveu partir para

a Ericeira, dizendo que embarcaria ali em direcção ao Porto.

«E porque razão não foi para o Norte?
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«Porque os oflBciaes de bordo entenderam que, não tendo o

navio suíficientes condições de deteza nem pela sua velo:idade

nem pela sua artilharia, seria prudente pôr em logar seguro o

barco que levava a bordo toda a Familia Real Portugueza. E
bem hajam os officiaes. Qualquer dos cruzadores que na véspera

atacara o Paço das Necessidades não faria a menor cerimonia

em metter no íundo o yacht Real. E ainda ha quem diga «que

CORONEL MAI AQUIAS DE LEUOS

Ultimo commandante das Guardas MuiiicipaesJ

O Rei (ugiu quando a verdade é que quasi todos fugiram do

Rei». Assim se escreve a historia! — Um archeiro emigrado.»

^ "^O monarcha, imperturbável, escutava até a conversa do re«

publicano Anselmo Braamcamp, presidente da camará munici-

pal de Lisboa.

O antigo par do reino, á hora em que pelos seus era espa-

lhada a ordem de revolta, em que o rei afiBrmava a sua con-
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fiança nas tropas e os republicanos lh'a derrubaram com prati-

ca prova, promettia ainda, talvez ironicamente, a remessa dos

seus últimos trabalhos históricos. . .

Mas nem tudo eram convencionalismos, n*essa mesa de hy-

potheiica lesta,

O coronel Alfredo de Albuquerque, activo e vigilante, preoc-

cupado e leal, passava ao commandante da guarda de honra de

infantaria i, a seguinte pergunta, escripta a lápis no seu cartão

de convite para esse banquete que se não sonhara tão cheio de

incidentes:

«A guarda tem cartuchame embalado? Albuquerque.»

Satisfeito ficou ao signal aflfirmativo do capitão, para logo

attender a resposta do tenente P^eijó Teixeira sobre o resultado da

diligencia anteriormente determinada e exposto n*um quadrado

de papel almaço

:

«Sigo Suisso chamar tenente-coronel. Veiu filho a quem
preveni. Tudo prompto— Teixeira.»

Notável era que, determinadas prevenções, não se encon-

trasse o tenente-coronel Sousa Araújo no seu posto, mas sim

n'um café, muito distante do quartel.

Procurando actuar sobre os acontecimentos que adivinhou

em marcha, o estribeiro menor do reino, levantou-se da mesa,

a pretexto de por interesse próprio o necessitar fazer e accorria

a fallar, na ante-sala, ao emissário de Feijó Teixeira, pedindo-

Ihe, ante o presumido corte de communicaçÕes, fosse ao official

de inspecção em lanceiros 2, capitão André Reis e de sua or-

dem lhe determinasse a marcha sobre o paço de Belém, de to-

das as praças disponíveis, ordem logo repetida pelo coronel ao

tenente António de Passos Callado.

Notadas eram essas entrevistas, mas tiravam-lhe todo o ca-

racter grave, a fleugma do governo, na realidade, descuidosa,

saboreando as iguarias finas e maldizendo, quiçá, o perturbante

aviso que suscitara ao rei a ideia do corte das innumeras vitua-

lhas preparadas para a palaciana festa.

Esta seguiu quasi apressada.

O próprio Rei, notou, a meio do banquete, a assiduidade

dos membros do gabinete, junto da saa pessoa, quando talvez



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 71

necessária tosse, n'esse momento, a sua presença nos ministé-

rios, para obstar á projectada acção revoltosa.

Insinuou mesmo ao ministro da marinha, conselheiro Mar-

r.oco e Sousa, que, tendo de sair, dispensado estava. . .

Dissese, é certo, que esse estadista, abandonara o paço an-

tes do jantar,

Affirmou-o o presidente do conselho, no seu trabalho desti-

nado a esclarecer a sua attitude, (•) embora anteriormente em
entrevista jornalistica da epocha, ('•) mais lacil ao reviver dos

acontecimentos de poucos dias, declarasse que essa sabida se et-

íectuára no começo do banquete.

Testemunho insuspeito, porém, o do coronel Alfredo de Al-

buquerque (*••) dá a sabida como a meio do festim e não sem

que insinuada fosse.

Ue tacto assim succedera e oministro da marinha, sahira, cora

destino á majoria ante a regia auctorisação, que o coronel Ma-

laquias de Lemos, dispensou, não entrando na sala do festim,

para se não aôastar do quartel do Carmo e para que rigorosa-

mente tossem cumpridas asordens que á guarda municipal foram

transmittida telephonicamente.

Ficaram o presidente do conselho, o miniítro da guerra e o

commandante da divisão.

Assistiram aos brindes trocados ao «champagne.

Iniciaraos o marechal Hermes da Fonseca, erguendo a sua

taça e saudando o rei e a regia íamilia, com os votos de pros-

peridade para Portugal.

í). Manuel bebia á saúde do presidente eleito e pelo engran-

decimento do Brazil.

Aquelles a quem incumbia a direcção de deíeza do throno,

em perigo, acompanhavam ainda os derradeiros momentos de

pantagruelico regalo.

O conselheiro Teixeira de Sousa teve intenções de sahir,

{*) «Para a Historia da Revolução», por Teixeira de Sousa = 2." volume

^= Pagina 242.

V**; O Século de 16 de Outubro de 1910.

(***) Joaquim Leitão. — «Os Cem Dias Funestos» -Pagina 188.
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mas não o tez, porque indicado lôra por el-rei para o não lazer,

com base em evitar alarmes, aliás teitos já.

Se este tacto, allegado pelo próprio, se deu, mais salientes

ficaram, por esse banir de responsabilidades, os titulares da

guerra e da marinha e o commandante da divisão.

O conselheiro José Nicolau Raposo Botelho, como que des-

cançando na força moral que exercia sobre o exercito, seguia at-

tento as phrases de saudação trocadas entre Portugal e o Brazil,

e sanccionados pelos hymnos das duas nações, executados pelas

bandas de infantaria i e caçadores 2.

Alem havia já tropas a postos, para o derrubar da dynas-

tia.

O ministro da guerra, n'essa occasião porém era apenas con-

viva do banquete presidencial republicano.

Essa qualidade talvez lhe reconheceu, mais tarde, a republi-

ca, sentando© na cadeira de membro do conselho superior da

defeza nacional, ironia talvez á indiôerença na defeza do rei,

como ministro da guerra da monarchia. . .

Descrente d*um acto enérgico, ou com a força de vontade

já a abandonalo, o general Raphael Gorjão, ciciava ter ainda

tempo de tomar o seu café. . .

Entretanto estava sem escolta o rei e o caminho rasgado até

á invasão do palácio se isso estivera nos planos dos conjurados.

O jantar terminara emfim.

O rei ia recolher ao paço das Necessidades.

O coronel Albuquerque, sempre activo e vigilante, correu a

verificar se lanceiros 2 estava a postos.

Não chegara ainda.

Febril, serviu-se mesmo do automóvel real e endireitando

ao quartel, trouxe comsigo a torça, que sob o commando do ca-

pitão André Reis e subalternos tenentes D. Luiz de Menezes e

António de Passos Callado foi formar^ auasi occulta, na calça-

da do Galvão, junto ás portas da quinta ao paço.

Comtudo inútil era quasi.

A precipitação, e tanto menos explicável era quando oíd^ns

preventivas havia desde as 8 horas da noite,— fez com que as

praças sahissem sem municiamento.
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Não distante da força, elementos conspiradores vigilavam.

O capitão Thomaz Sousa Rosa, de lanceiros, ia a dirigir-se

para a casa do revolucionário José António Simões Raposo,

na mesma Calçada do Galvão, d'onde devia, a salvo, aguardar

que se desordenasse cavallaria 2, para se dirigir ao quartel, quando

ao voltar do largo do Chatariz, se lhe defrontou a tropa em forma.

A impressão de desanimo invadiu o único official cem que

a revolução ali contava e que, vendo na estada de lanceiros 2,

intenções de deter o general republicano Sebastião de Sousa Dan-

tas Baraclio, <»li residente, presumindo-o um dos chefes do-ino-

vimento, retrocedeu, a avisar o pharmaceutico Abrantes Lúcio

de que para casa ia esperar os resultados da projectada manobra.

Socegada teve pois a marcha lanceiros 2, porque frágeis

eram os escolhos que lhe deviam tapetar o caminho.

Quiz-se revestir elle porém de feito arriscado, que todavia o

foi, pela ignorância dos temores que os contrários invadiam.

Tudo derrubou porém, trechos authenticos, garantindo que

boa estrella presidiu á conservação de lanceiros:

«Estava combinado que eu fosse para casa de Simões Ra-

poso, na calçada do Galvão, espera que lanceiros se desorde-

nasse para então me dirigir ao quartel. Mas quando voltava £0

largo do Chafariz em Belém ouvi tropel de cavalos e vozes de

comando e vi que um esquadrão de lanceiros formava na cal-

çada do Galvão, em íreine da c^sa onde reside o sr. general

Dantas Baracho. Como o esquadrão viesse com uniforme de co-

tim de algodão, calculei que tivesse sido denunciado o movi-

mento revolucionário e que mandassem ocupar a calçad? do

Galvão, por desconfiarem que aquelle ilustre gencial fosse um
dos chefes de tal movimento. Tal presunção era errónea, pois

que o esquadrão se destinava a acompanhar o rei, que se acha-

va no palácio de Belém, onde fora )antar com o presidente da

Republica Brazileira. Avisei imediatamente Abrantes Lúcio

para que se precavesse, dizendo-lhe que, não podendo eu ir es-

perar para a Calçada do Galvão, ia para minha casa, que mui-

to próximo fica do quartel do regimento. E assim fiz.» (*)

(*) «O Mundo» de 15 de Dezembro de 1912.
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Entretanto, D. Manuel, sereno, demorava-se ainda em cum-

primentos.

Teve novas phrases de amisade para com o chete da repu-

blica do Brazil, que ia deixar no psço de Belém.

Por coincidência, ou por extranha ironia, o presidente Her-

mes, apertando gentilmente a mão do rei, exprimia, com os seus

agradecimentos pela acceitação do convite, o desejo de um íe-

liz regresso ao paço e íeliz sorte.

Pungente e sobresaltada ella seria porém, perturbada peio

canhoneio, que traduziu no seu ribombar continuo uma amea-

ça trágica, prestes a consummarse. . .

O governo a despeito de já nada ter com esses actos proto-

coUarcs e descurando o seguimento das providencias necessárias

e inherentes a quem allegava certeza absoluta do rebentar da

revolta, conservouse no palácio até depois da sabida real.

D. Manuel, tomando logar no automóvel, endireitou ao pa*

lacio das Necessidades, escoltado pelos lanceiros.

Eram cerca de 1 1 horas da noite.

O infante abandonou o sobrinho, n'essa hora de perigo e de

longada marcha para a cidadella de Cascaes, indo dedicar-se á

predilecta partida das bolas, esquecendo no jogo os próprios cui-

dados.

O oflBcial ás ordens, telephonava para as Necessidades, in«

quirindo novas.

Como resposta, apenas a triste confirmação de que agita-

do estava o povo, sendo esperada a revolta em Lisboa a cada

instante.

O official socegando, viu que embora o rei estivesse no

vulcão, a lava não galgaria assim toda a extensa linha férrea

até á cidadella.

Lisboa não era Cascaes.

Necessitando de repouso, estando preoccupado o infante com
a renhida partida, enveredou para os aposentos e deitou-se

:

«12 noche— Llegamos á Cascaes. D. Alfonso me dice que

vá a jugar una partida de bolos — su aficion favorita — y yo le

pido licencia para acostarme. Telefoneo á Lisboa, desde Palácio

y me dan noticias alarmantes. Se espera la revolucion; pêro aun
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no hay nada en concreto. Me voy á la cama. D. Alfonso regresa

á lá una, luego de haber jugado á los bolos.»

Isto passava a um livro (*) de historia da revolução em Por-

tugal, como hzendo parte do diário intimo de um palatino, in-

dicado como sendo D José Sabugosa.

Outro palatino, o conde de Sepúlveda, aliás distante de Cas-

caes não deu porém ao intante tanto desapego do assumpto

momentoso: (*•)

o Esperava encontrar no Paço o Senhor Intante; mas calei

comigo esta observação Só depois soube em Cascaes, que o go-

verno aconselhara o Senhor Intante & ir para Cascaes, o que, se

não toi com o propósito de deixar El-Rei sem o leal conselho de

seu Augusto Tio, deu o mesmo resultado. E mais: o sr. Teixei-

ra de Sousa ao aconselhar o Senhor D. Afionso a acolher-se á ci-

dadella de Cascaes, prometteulhe que de hora em hora lhe da-

ria noticias. A*s duas horas e meia da manhã de 4 de outubro,

isto é, uma hora depois de começada a Revolução, o Senhor D.

Aôonso conseguiu, ao fim de muito teimar com os telephonis-

tas, obter a ligíção telephonica para casa do Presidente do Con-

selho, que, por toda a iníormação lhe respondeu:

« — Não ha nada ! Apenas um movimento desusado para

os lad 'S do Beato.

«A essa hora já o Presidente do Conselho sabia que tinha

rebentado a revolução e que o movimento vinha justa^^ente de

Alcântara, direcção opposta ao Beato. E nunca mais o Senhor

D. Aflonso conseguiu que o sr. Teixeira de Sousa lhe respon-

desse ao telephone.»

Em Cascaes, comtudo, não cuidou o príncipe de conhecer,

pessoalmente, as atormentadas horas do paço das Necessidades,

embora a intuição Ih'as segredasse. . .

O intante, pa-ece, pensara ja, e em choque com o desejo

das emoções do jogo íavorito, no bom recato doyacht «D. Amé-

lia».

(**) Augusto Vivero e António de La Villa = «Como cae um trono» =
iLa Revolucion en Portugal»=Pagina 204.

(***) Diário dos Vencidos, por Joaquim Leitão—Pagina 178.
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D'ahi o principesco socego de Cascaes.

Poder-se-hia deduzir uma indifferença pelos perigos de D.

Manuel, se notória não tosse a tranca amisade que ao sobrinho

ligava o tio.

Preterindo as ondas, rolando mansas, ao solo onde a dyna-

mite ia buscar choque detonante, em mente tinha já preparar

ao rei para abrigo na desgraça, os aposentos que por extranha

anomalia, o pae D. Carlos preparara para o mysterio dos seus

múltiplos amores. . .

Vendo seguir os altos personagens, o presidente do conse-

lho, com o ministro da guerra, e outros palatinos deteve-se por

instantes no jardim, conversando.

Os últimos convivas iam sahindo, emuianto no jardim do

Palácio, se extinguiam as derradeiras notas graves da marcha

brazileira do «Guarany».

O cheíe do governo tomava então logar com o conselheiro

José Nicolau Raposo Botelho, no automóvel do ministério da

guerra que a sua casa os conduziu.

N*uma eterna divergência, esse abandono do palácio foi da-

do como sendo (*) ás 9 e meia da noite. De base mais certa é

comtudo a citada pelo commandante de lanceiros 2, (-•) cuja

impaciência ante o imprevisto lhe fazia consultar a meudo o

chronometro.

D. Manuel ia atravessando, célere, vários dos tocos revolucio-

nários, mas, como na organisação da revolta não estava, em re«

sultado da missão a Londres, qualquer attentado pessoal, a co-

mitiva passou incólume, trazendo, por instantes, a illusão doce

de que mais uma vez, a chimera envergara, para amedrontar,

a pelle da hydra lendária. . .

Durante esse trajecto, el-rei teve o seguinte aviso para os

seus dignitários, semi-absorvidos na visão de peripécias ne-

gras;

— O Teixeira de Sousa communicoume que se espera qual-

quer cousa para esta noite. Mas parece que não será nada de

í«) nPara a Historia da Revoluçâo»=2.«' volume—Paginas 245 e 452.
(**) «Os Cem Dias Funestos», por Joaquim Lcitão^-Pagina 418.
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grave. E se tosse, elle já me communicou medidas que devem

restabelecer a ordem.

Citou as, convicto de uma efficacia, que o destino se com-

prazeria em neutralisar.

Enérgico, exprimiu ainda o voto de envergar o seu lato de

louça esmaltada, cognominação pittoresca dada ao unilorme de

campanha :

« — Sabem qual era a minha vontade agora? Era chegar

an paço, vestir um tato de louça esmaltada e sahir para a rua

com os meus lanceiros!»

Chegando ás Necessidades e vendo o apparente pacifico as-

pecto das ruas, dispensou-os [orém, n'um aperto de mão ao res-

pectivo commandante, capitão André Reis.

Reentrava no palácio quasi abandonado.

Rodeara-o, até então, uma atmosphera de egoismo, de con-

venções, assoberbando lhe a existência repleta de pesadellos, de

tragedias, nascidas desde a scena de horror do Terreiro ao Paço

ás luctas, más annunciadoras, dos partidos.

Nas Necessidades já se sabia dos tumultos do Rocio e leva-

da tora ali, pelo tenente João Feijó Teixeira a presciência de

successos graves.

Ainda tinha uma esperança.

Ainda confiava no exercito e dizse que ao povo endereçou

a phrase commovida de que se não seria pelo rei, não iria con-

tra o rei.

Foi n*esse instante mesmo que lhe trouxeram já sob o as-

pecto doloroso d*uma insinuação a essa creança que por poucas

horas cingia a coroa,—^ a nova dt que longiquos tiros soavam,

parecia, para os lados de Santa Izabel.

D. Manuel amoldou-se aos dictames do destino.

Voliou-se para os seus dignitários e disse com serenidade:

Eu não me deito. Desde que se esperam acontecimentos

não me deito. E vocês?

Todos retorquiram:

— Nós também não, meu senhor!

— Então ficamos aqui, na sala.

Conversou se primeiro.

VOL. Ill Fli. 10
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Depois O rei, ainda de casaca, convidou os otficiacs e di-

gnitários, para uma partida de bridge, logo acceite.

Interromperam-nos os tiros, disparados dos navios.

O monarcha correu ao telephone.

Não poude íallar com os membros do governo, pelo cone

de linhas lelephonicas.

Do quartel general obteve a noticia de que tudo se limita-

va a uma mobilisação de precauções.

Para Cintra se transmittiu á rainha a noticia tranquillisa-

dora, quando aliás a essa hora a revolta estava já ra rua.

A noticia levou o sobresalto á villa e aos palácios da Penae

de Cintra, mas como as rainhas dormiam já, reservou-se-lhe esse

rude despertar. .

Nada souberam antes d'isso t mais uma vez se esvahiu a

afflrmativa-sonho do presidente do conselho de que, na noite de

3, antes do banquete, telephonara para a Pena as suas appre-

hensÕes sobre ordem publica.

Extranho era que antes do rei, perto, se levasse á rainha,

distante, o alvoroço d'uma má nova.

Visão simples, ou desejo não realisado, ou erro de recepção

no palácio real da poética villa cantada por Byron, não encontrou

echo o aviso inicial

O próprio marquez do Soveral, longe, se fez inteiprete, me-

nos verdadeiro junto do jornal inglez «The Outtook» de uma
pretensa intenção da rainha D. Amélia, incitando o filho á lucta

e acompanhando-o ella:

«O rei, logo que soube dos distúrbios, vestiu o seu unifor-

me e cingiu a espada. Desejava collocar se á írente das tropas.

Sua Magestade a Rainha Mãe, desejava acompanhar o rei e di-

rigir-se para onde as tiopas combatiam, mas houve quem dis-

suadisse o rei de proceder assim. Durante algumas horas ainda

Sua Magestade se conservou firme, resolvido a tomar o com-

mando das forças, a morrer á sua frente. Não pensava em dei-

xar o seu paiz, nem abandonar o seu povo. Então os navios

adheriram á Republica e bombardearam o palácio. Era impôs-

sivei a qualquer permanecer ali em taes condições de seguran-

ça.»
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De certo apenas houve a disposição real de se envolver pes-

soalnaente nos acontecimentos; recuando ante a escassez de ele-

mento de confiança.

A rainha D. Amélia era valorosa e era mãe.

Capaz seria dos dois sacrifícios e dos dois lances de audá-

cia que lhe quizeram attribuir.

Se conhecedora tosse do trama, de roldão viria de Cintra

ás Necessidades, para junto do filho, impondo-lhe as energias do

seu temceraraento impulsivo de tranceza.

Mas nada soube, de principio, socegada no seu solar predi-

lecto.

O verdadeiro aviso, chegando noite avançada, e já espelhan-

do as características impressões d'uma atmosphera de revolta,

não poude, de momento, atormentar essas almas das duas rai-

nhas, que a desventura se comprazia em retalhar, impiedosa, de

quando em quando. . .

Dormiam já o somno dos que confiam, n*esse doce engano

de crença que, respeitado, lhe não quizeram derruir antes da

torturante manhã de 4 de Outubro.

Eram mais uns instantes de sonho, como transição ou tor-

talecimento para uma realidade de pavores e de angustias.

N*esse trama terrível, de tuturo dúbio c presente ameaça-

dor, o rei poucos viu a seu lado

Apenas, o capitão de fragata João Agnello Vellez Caldeira

Castello Branco, os coronéis de engenharia Fernando Eduardo

de Serpa c António Luiz Theophilo de Araújo Waddington, o

mordomo-mór, conde de Sabugosa, António Maria José de Mel-

lo Silva César e Menezes, o capitão da guarda real dos archei-

ros, marquez do Fayal, Luiz Coutinho Borges de Medeiros Sou-

sa Dias da Camará, o secretario particular do rei, marquez do

Lavradio, i.» tenente D. José de Almeida Correia de Sá, e o te-

nente João Feijó Teixeira, encarregado dos serviços de vigilân-

cia real.

Era o abandono.

Se alguns estavam em serviço das suas ermas, ou ausentes,

distantes, ou muitos outros, a poucos passos do palácio realengo,

não ousaram transpor esse espaço para junto da creança sem
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culpas, ir levar, quando não o appoio da.s suas armas, o conforto

das suas palavras.

No meio dos sobresaltos, madrugada ainda, arrostando com
difflculdades e afrontando riscos, apparecia o conde de Tarouca,

Sebastião Eduardo Pereira da Silva de Sousa Menezes.

Não ia ali desconhecendo a situação.

Aos tiros erguera-se do leito o fidalgo e abandonando o con-

forto do seu palácio, na rua Rosa Araújo, para inquirir do que

se passava, endireitou ás Necessidades.

A poucos passos andados deparava-se-lhe o capitão Alfredo

Pedreira Martins de Lima, a quem interrogou sobre os successos,

— Quer um conselho? Venha comigo para o quartel, por-

que andam tropas revoltadas nas ruas e o sr. conde não chega

ao Paço sem ser preso.

— O meu dever é ir para o Paço e quanto antes. Vou pelo

caminho mais curto e é por aqui ! retorquiu enérgico envere-

dando pela rua Barata Salgueiro.

Atravez infinitas precauções, para que a prisão o não arre-

dasse de correr a reunir-se ao soberano, conseguia chegar á re-

sidência real.

E' grandiosa essa figura de fidalgo, a primeira que, ante-

pondo á catastrophe pessoal a fidelidade ao rei, para junto d'el-

le corria, para o foco das attençÕes revolucionarias, onde a mor-
te podia pairar até. . .

Aos outros palacianos se junccionava, para esperançar D. Ma-
nuel II na derrocada dos planos dos que lhe eram contrários.

Houve ailusÕes á dispersão de tantos que do paço folgavam
nas horas felizes e d'elle se afastaram nos instantes de dolorosa

espectativa.

Alguns fieis houve ainda, apparecendo com o sol d'essa ma-
nhã de revolta, uns; pela tarde surgindo outros e colhendo ainda

outros, o soberano, quando semiexilado era já.

Encontral-os hemos e d*elles assignalaremos a passagem ou
as faltas, no declinar da coroa para o seu occaso: o bombardea-
mento do palácio real.

Mais alguém ali accorreu na madrugada indecisa da revolu-

ção
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Poucos tiros se haviam dado ainda, no salão se apresen-

tava a figura do ministro de Hespanha, marquez de Villalo-

bar.

Disse-se que algumas breves e enygmaticas palavrai trocara

com o soberano.

De manhã deixaria Lisboa cocn destino ao seu paiz, o

addido militar junto á legação hespanhola, não sendo abando-

nado D. Manuel II, pelo chete da mesma legação.

Mais tarde veremos qual a attiiude hespanhola perante o le-

vantamento do povo contra o rei.

Esses raros que rodeavam a realeza, representavam bem a

velha iheoria fidalga da crença em Deus e no seu rei, e do amor

á sua pátria.

Não era por se mostrarem paladinos da coroa que se podia

dizer que a pátria atraiçoavam.

Só ao povo se levcu o grito agitador de pátria em perigo.

Nada mais havia porém, felizmente para ella, do que a rein-

vindicação, de um regimen desejado pelo povo, sobre outro que

lhe ensinaram a odiar.

Animado pelos que iam apparecendo e esperando sempre

ver surgir a palatinagem, D, Manuel, tardou-se e cingiu a espa-

da.

A. sua altitude ás primeiras horas de perturbação popular e

do exercito appareceu assim descripta mais tarde: (•)

«No paço das Necessidades o Rei ouve as nutridas salvas de

infantaria e o ribombo dos canh5es, ao longe. Que é dos servi-

dores ? As paredes sussurram ainda o éco das palavras lisongei-

ras dos cortezâos. Elle conhece-lhe as vozes Volta-se. Julga vê-

los. Mas nada. Silencio nas vastas s^las. Sabugosa, pálido cofia

o bigode grisalho, lembra-se, por certo, das paginas em que des-

creveu guerras portuguezas, tomadas de castello, e, nas cróni-

cas, a fuga dos reis coroados, em perigo, emquanto os famélicos

aulicos se escondem, cu apressam se a adherir aos vencedores.

E' a attracção do sol nascente ! Fayal não sorri, teliz, impando de

f#; «o Dia» de 7 de Outubro de 1910.
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saúde, moço, apesar dos cabellos brancos abundantes. A sua for-

te estractura impÕe um pouco de confiança ao rei. Mas o pavor

apossa-se, tyranno, do animo do Bragança. E* D. João VI que a

anemia e mais um século de degenerescência refinaram. Gae nas

poltronas, sem torças, Levanta-se, passeia, accentua no esgar o

prognatismo da tace. Vai ao oratório e reza, quasi a tocar com a

fronte no chão.»

A' Hespanha chegava a reproducção da scena infiel:

tEn el Palácio, desierto, ni rastro de servidores. Solo, los

validos dei monarca. Serpa, vizconde de Asseca, marques dei

Lavradio, conde de Sabugosa y marquês de Fayal, rodean ai

treste Braganza, que, tremulo, nervioso, inquiere á cada minuto

noticias. Fuera, relumban ias descargas de fusileria y el seco es-

tampido de los cânones. Nadie puede tranquilizar ai empavorisa-

do mozo, Nadie se atreve a deshojar las flores de cortesanismo

con que antes acariciaban sus oidos. . . Y el medroso adolescen-

te ya açude a resar ai oratório apretando con ânsia febril las me-
dallas que lleva ai cuello; ya aventura una mirada ai través de

las vidrieras. Triuntaran? pregunta nervioso. Y el receio que

palpita en sus palabras se reflcja en el rosíro de sus validos, que,

por una vez, no osan mentirle, A lo lejos continua ai crepitar

nervioso de la fusileria. Con las horas cresce la ansiedad. El

nieto de D. João VI, depauperado por un siglo de anemia y de-

generacion, cae, abúlico, en una butaca, presa de honda, in-

consolable amargura.' Los validos quieren confortarle. Del cuar-

tiel general transmiten nuevas alentadoras. Las tropas leales re-

sislen, junto a Rocio, heroicamente, en algun cuartel de la

guardiã municipal se ba tusilado ya á vários revoltosos; toda las

calles que llevan á Palácio estan occupados por los leales. El re-

gimiento de linea num. i, desde Alcântara, se extiende por la

calle de la Costa. Cazadores num. 2 y las tuerzas fieles dei 1 6 de

linea amparan el frente y la ezquierda de Palácio. Una compa-
nia de la Municipal defiende la calzada de Necessidades. Aun
hay esperanza. Y el gobierno? Qué hace el Gobierno? interroga

D. Manuel. Ha pina de cortejanos lo ignora; acaso haya pedido
refuerzo; mas si estan cortados los comunicaciones? El rey, ^ie-

sesperado, con los ojos llenos de llanto,seponeen pie, vay viene
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nervioso y concluye por humillarseanteelcrLcifijo, con ia frente

en tierra.» (•)

N'essas primeiras iioras, comtudo, D. Manuel II, apenas pas-

seou o seu exaspero de se conhecer impotente para derrubar os

que o queriam derrubar.

Para combater quasi não havia tropas, porque conhecida a

altitude da marinha, do i6 e de artilharia i, a duvida justa se

lançou sobre todos os outros regimentos.

Resolvido toi esperar o seguir dos acontecimentos, como os

republicanos, dirigentes, resolviam egualmenie confiar ao acaso

a graça sublime de uma victoria.

Houve a differença.

Ao rei iria toda a derrocada de esperança, aos democratas

toda a confirmação da sua confiança no destino.

Junto ao palácio das Necessidades, já então estava o bata-

lhão de caçadores 2, com as metralhadoras, sob o commando
do tenente-coronel André Joaquim Bastos, infantaria i, sob o

commando do coronel José J, de Souza Marques, um batalhão

de lanceiros sob o commando de tenente Cunha Menezes.

Formava ali também infantaria 2, com o capitão Oliveira,

tenentes Cancella e Godinho e aspirantes Barbosa Leite, este in-

cumbido do serviço de segurança, posto especial estabelecido no

largo fronteiro ao palácio e onde coUocou vários caixotes que man-
dou encher com terra e destinados ao entrincheiramento das

praças.

As prisões de suspeitos, approximandose do paço com in-

tenções desconhecidas, succediam-se, e elevar-se-hia, até á reti-

rada real, a 1 1 1 indivíduos, entre elles, marinheiros, e que in-

gressavam depcis na esquadra das Cavallariças do Infante.

Fallou-se na bella acção deflensiva d*essa força, mais de

800 homens, com a 6.* companhia e o 3.° esquadrão da guarda

municipal.

Não houve uma fé de valia e de peso, e os successos confir-

mariam a intuição:

(*) Augusto Vivero y António de La Villa=«Como cae um trouo»=^

«La Revolucíon en Portugal»— Pagina 191.
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cMais tarde toi a guarda successivamente reforçada pelo re-

gimento de caçadores 2, com seis metralhadoras, a 6.* compa-

nhia da guarda municipal c o 3.° esquadrão da mesma guarda,

elevando-se assim a mais de 800 homens a guarnição do palá-

cio, que se limitou a impedir a approximaçao do inimigo, sem,

comtudo, disparar um tiro, até que, participada a rendição pelo

quartel general, e reunidos em conselho os officiaes, íoi por este

deliberado que fossem descarregadas as armas.» ()

O coronel Alfredo de Albuquerque, chegou ao paço, madru-

gada finda quasi, com o tenente Estevão Wanzeller.

Deixava a Estrella guarnecida por lanceiros e infantaria 2

e referiu os escassos pormenores sobre a sublevação em infanta-

ria 16 e artilharia i, e o mallogrado avanço d'esíes sobre as

Necessidades.

Albuquerque, retirava para o seu posto, constatando antes a

vinda para o largo fronteiro ao paço, da bateria de Queluz.

Nas Necessidades, apoz breve analyse de probabilidades,

abalada estava a confiança.

Existia apenas o destallecimento de uma triste vellada, do-

lorosa e enervante.

A partida de cbridge», terminara havia muito.

Fora a derradeira em terra portugueza.

Angustiosa madrugada de desillusÕes. . .

Que occultára ella até então, nasescuridades mysteriosas da

sua rotina infatigável?. . .

(*) Diário de Noticias de 6 de Outubro de 1910.
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II

A senha revolucionaria.— O ultimo encontro do almirante Cândido dos
Reis com Machado Santos =A reunião dos conjurados na rua da
Esperança.= Os grupos dos rebeldes. -= Lances Íntimos da proxi-

midade da lacta.

uasi á hora em que o presidente do conselho

ennunciavano paço de Belém a nova alarman-

te de revolução próxima, preparávamos conju-

rados a ultima reunião deliberativa, emquanto

outros, convictos de que dita estava a derradei-

ra palavra, iam tomando nas mãos as armas

destinadas ao derrubar da monarchia.

Das 4 ás 7, no Centro do Largo de S. Carlos, ia sendo da-

da aos chefes dos grupos, pelo dr. José António Simões Raposo,

o santo e a senha, que o almirante Carlos Cândido dos Reis

sorrindo, animado, repetia, para menos tacil olvido:

— Mandou me procurar?
— Passe^ cidadão .'

O official era a torça suprema da revolta.

Transferida fora incessantemente, com o seu desespero e o

iieu contrario voto.

Marcada estivera até p^ra as 2 horas da tarde de 4, á reti-

rada do presidente da republica do Brazil, Hermes da Fonseca,

de visita a Lisboa e a D. Manuel II.

Manobrava enérgico e activo o almirante e avigorado o seu

desejo com um «ultimatum» da marinha impaciente, impuze-

ra á rebeldia a resolução unanime de se não recuar.

VOL. III —FL. 11
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Era a sua estrella, impulsíonandoo para mais breve ser

forçado a deixar a vida, e os seus designios haviam de cumprir»

se com toda a inevitabilidade do fatalismo.

Cândido dos Reis, pois, não abandonava o seu posto na se-

de do Centro de S. Carlos, 4, 2* facultando a senha e até o

contra-senha.

Ali o colheu a chegada do dr. João Duarte de Menezes, que

lhe vinha communicar as derradeiras intimações do dr, Miguel

Bombarda:
— Vá dizer ao Cândido dos Reis que a senha a pode dar

ao Simões Raposo.

O almirante conteve as lagrimas:

— E então o Bombarda?
— Perdido . . morre!

Mas a revolução estava primeiro do que o coração.

Continuou a animar os revolucionários que iam chegando,

e transmittindo-lhe as ordens.

Avisava Machado Santos da reunião da Rua da Esperança.

O commissario naval mostrou a conveniência de, em vez

de assistir a novas combinações, quando tudo lhe parecia ajus-

tado já, concluir os trabalhos práticos.

A essa hora devia estar cuidando de promover o assalte a

infantaria 16.

O almirante concordou, na seguinte expansão:

— Então abrace-me! E' possivel que nos não tornemos a

ver!

A phrase era fatídica.

O destino sanccionava-a, assignalando ao mesmo tempo
legiíimo successor de Cândido Reis, como chefe de revolta,

aquelle que n'essa hora era julgado simples auxiliar do movi-
mento.

A breve trecho e apoz a despedida, o almirante reconhecia

que o seu trabalho ali estava feito.

Esperado era já na reunião da Rua da Esperança.

Subiu ancioso até ao 3.* andar do prédio n.* I06, onde ha-

bitava a mãe do demonstrador da Escola Polytechnica, Inno-

cencio Camacho.
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Foi ali O derradeiro definir de altitudes e de situações.

A* reunião assistia o dr. Eusébio Leão, que, embora doente e

de cama, regressara de Cintra, a chamada pessoal do commis-

sario naval Marinha de Campos e do commerciantc Alfredo Leal,

que áquella villa lhe lôram, de automóvel, entregar uma carta

de José Barbosa.

Ao dr. Eusébio Leão, causou extranheza o emissário Mari-

nha de Campos, que sabia íóra do segredo conspirador.

O aviso oflBcial, lôra porem momento antes ordenado pelo

almirante Reis, e de segura intuição se aflBrmou acarta de José

Barbosa, verdadeiro documento de credito e ainda a presença

de Alfredo Leal que logo estabeleu a authenticidade revolucio-

naria do portador.

Este, de tacto, estivera até então affastado de todos os con-

ciliábulos, o que aliás succedera egualmente com o dr. Aflonso

Costa, sendo ambos informados quasi á mesma hora: a i da

tarde de 3 de Outubro.

Marinha de Campos só tivera tempo de ir ao jornal «A Ca-

pital», na rua do Norte, incumbir um coUega de redacção de

redigir o seu habitual artigo, não conseguindo ali callar o se-

gredo do movimento que se ia realisar.

n'ali marchava de automóvel, para Cintra, onde chegou ás

5 horas da tarde.

Febril, o dr. Eusébio Leão, vestiu se rápido e correu a munir-

se dos capitães revolucionários occultos na casa do próprio ir-

mão, o logista da Rua Garrett, Ramiro Leão. No escriptorio do

dr. AÊfonso Costa, na rua dos Sapateiros, 104, 2.«, traçava uma
desmedida á familia, para possíveis eventualida ies de morte e

assim entrou na pequena sala, onde a atmosphera se tornava

irrespirável pela avalanche de conspiradores que se accumulla-

va ali, passando elle logo, para um gabinete contíguo.

Cincoenta chefes revolucionários se encerraram na estreita

sala, illuminada por um candieiro de petróleo e tendo por úni-

ca mobília uma mesa.

Entre elles, o almirante reformado Carlos Cândido dos Reis;

o proprietário e lavrador em Alpiarça José Relvas; o jornalista

e pamphletario João Chagas; o advogado e lente da Universidade
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dr. Afionso Augusto da Costa; o i° tenente da armada António

Ladislau Parreira; o 2.° tenente da armada José Carlos da Maia;

o medico naval Annibal de Sousa Dias; o director-gerente da

Casa de Banhos de S. Paulo, Joaquim Pessoa; Celestino Stefla-

nina; Ricardo Malhou Durão; o negociante de farinhas e cereaes

em Alpiarça, Manuel Duarte; o director da «Lucta» dr. Ma-

nuel de Brito Camacho; o general Ernesto Encarnação Ribeiro;

o redactor da «Lucta» e advogado, dr. João Duarte de Menezes;

o engenheiro subalterno de 2.^ classe da secção de minas da cir-

cunscripção sul em serviço na repartição de rninas do ministé-

rio das obras publicas, António Maria da Silva; o medico Fran»

cisco Eusébio Leão; o capitãotenente da armada João Maria de

Fontes Pereira de Mello; o medico António José de Almei-

da; o dr. António Maria Malva do V^alle; o proprietário

da Empreza Liquidadora da Rua das Portas de Santo Antão,

Alfredo Leal; o commissario naval Arthur Marinha de Campos;
o director-gerente da Companhia Maritima Fluvial de Trans-

portes, presidente da Associação dos Proprietários de Fragatas e

director e fundador da associação O Vintém Preventivo, Ma-

nuel Soares Guedes; o professor José António Simões Raposo

Júnior; o tenente de cavallaria 4, João Ferreira Nunes de Car-

valho; o advogado dr. José Barbosa; o demonstrador de phisica

na Escola Polytechnica de Lisboa, Innocencio Joaquim Cama-
cho Rodrigues; o tenente de caçadores 5, Hélder Armando dos

Santos Ribeiro; o capitão de lanceiros 2, Thomaz de Sousa Ro-

sa; o capitão do grupo de guarnição n.° 4, da Trafaria, José

Afíonso Palia; o capitão de caçadores 5, Caetano do Carvalhal

Correia Henriques; o tenente de cavallaria Álvaro Poppe; o te-

nente de infantaria 5, José da Ascensão Valdez; o capitão de

artilharia i adjunto á fabrica de armas em Santa Clara e vo-

gal do conselho de trabalhos balísticos, Alfredo Ernesto de Sá
Cardoso; o alferes de caçadores 5, Gomes da Silva Júnior; o

antigo tenente de infantaria 16, Jayme Augusto Pinto Garcia;

o tenente de infantaria 2, Américo Olavo de Azevedo; o 2° te-

nente José Joaquim Marques da Silva Araújo; c 2.* tenente As-

sis Ferreira; o commissario naval Henrique da Costa Gomes; o 2°

tenente Tito Augusto de Moraes; alferes de infantaria 16, Al-



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 89

berto José Caetano Nunes Freire Quaresma; o 2.' tenente Sousa

Júnior; o 2.° tenente Monteiro Guimarães; o medico narsl Ale-

xandre José Botelho de Vasconcellos e Sá; os 2.°' tenentes Aragão

e Mello José Botelho de Carvalho e Araújo.

Não houve a assistência do commissario naval António

Maria de Azevedo Machado Santos, que alguns auctores (*) de-

ram como fazendo parte da histórica assembléa.

ALMIRANTE CÂNDIDO DOS BEIS

O official trabalhava n*essa bora, nos preparativos do assal-

to ao regimento de infantaria 16.

Revolucionários experimentados eram alguns.

João Chagas, um dos mais novos, conhecera até já os frago-

res da artilharia, pelo 3i de Janeiro de i89i, e os cárceres da

(*) Como triutnphou a Republica—Pagina 81.
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Africa pela derrota d*essa tentativa portuense e pelo fracasso do

28 de Janeiro de i9o8.

O tenente Jayme Garcia, estivera envolvido no 28 de Ja-

neiro de 1908, que o affastou do regimento de infantaria 16,

com o labéu terrivel, ainda, de uma chacina na oíficialidade, a

cuja frente estava o pae, o coronel Garcia.

O capitão Sá Cardoso, tivera já os sobresaltos do 3i de Ja-

neiro e 28 de Janeiro.

O i,° tenente José Carlos da Maia, estivera para cooperar

no 28 de Janeiro, e chamado de Leixões, onde accorreu a dar

impulso ao 4 de Outubro.

N*esse aposento histórico, se deram, pelas 8 horas da noite,

as ultimas ordens e se avaliaram os elementos com que, previ-

sionaimente se contava.

Alludiu-?e a uma antiga phrase de João Chagas, pronun-

ciada nos preparativos para a «janeirada de igo8 »

Segundo elle, a republica depois de proclamada em Lisboa

seria toda feita pelo telephone.

Se não foi uma prophecia certa para 1908, sel-o-hia em
1910.

Cândido Reis, positivista, frisou que antes de se pensar na

proclamação, urgia proceder para a eÔectivar com os actos ne-

cessários.

Ousadamente expoz que, se não confiasse n'uma victoria,

não se teria coUocado á frente do movimento.

Estava posto de lado, o projecto em que a revolução mano-
braria achandose ausente o rei.

Encontrando se este em Lisboa, restabeleceu-se a analyse

do segando plano, como o outro, elaborado pelo capitão Alfredo

Ernesto de Sá Cardoso, tenente de caçadores Hélder Ribeiro e

2° tenente da armada Aragão e Mello.

De novo elle se discutiu, apresentado por Hélder Ribeiro, e

pelo qual, apoz o assalto a infantaria 16 e artilhaiia 1, que de*

veriam marchar para as Ne:essidades, seria cortada a marcha
da municipal do Carmo por infantaria 5, caçadores 5 e enge-

nharia, cabendo ainda a estas, a tomadia do quartel general.

Contava se em absoluto, com infantaria 5 e caçadores 5,
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afiãrmando-se de novo, em relação a este, a sua firmeza, graças

aos trabalhos do capitão Caetano do Carvalhal Correia Henri-

ques e tenente António Pires Pereira Júnior, os dois únicos of-

ficiaes democráticos, coadjuvados pelos i.°'sargentos Brito e Car-

los Moreira Vidal e os 2.*' sargentos Lucas, Pedro Affonso Car-

doso Dias, Francisco de Sousa Marques e José Pereira Pinto.

Para infantaria 2, se fixou uma acquiescencia não comba
tiva.

De caçadores 2, se pensou n*um completo auxilio á acção a

combinar-se, com base no appoio do tenente coronel André

Joaquim Bastos.

E, quanto a infantaria I, se reiterou que, embora não adhe-

risse abertamente, pela acção das armas, assumiria attitude de

cspectativa, que favorecia os revoltosos.

Houve desconfianças sobre infantaria 16, com fundamento

na sua representação, única, pelo alferes Alberto Quaresma.

Não havia ali ofiBciaes favoráveis á causa nova.

Delegava se portanto nos tenentes, de estado maior. Pinto

Garcia, e de infantaria 3, Manuel Luiz dos Santos e Alberto da

Silva Paes e alferes Quaresma, o commando de algumas das

unidades do 16, que deviam aguardar em artilharia i.

Disse se que os revolucionários tiveram ali como aôectos

certos, elementos vários de cavallaria 2 e 4 : (•)

«Examinou-se a situação. Os revolucionários contavam em
absoluto com elementos de lanceiros 2, cavallaria 4, caçadores

2, infantaria 2, artilharia i, infantaria 5 e caçadores 5. De in-

fantaria 16 compareceu á reunião apenas um alferes e havia

duvidas sobre se o regimento podia entrar desde logo na revol-

ta. Infantaria i não adheria, mas também não contrariava a

acção conjuncta dos militares e do povo. Dentro da sala, repeli-

mos, abafavase. . . Isso não impedia, entretanto, que todos os

conjurados se mantivessem n'um estado de espirito que remo-

via mentalmente quaesquer obstáculos que surgissem ante o

projecto de insurreição »

(*) A Revolução Poitugueza—«O 5 de Outubro» =por J. de Abreu—Pa-
gina 125.
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Comtudo, e contrariamente a esse allegado optimismo, ex«

postas foram opiniões diversas das affirmadas.

Sobre lanceiros 2, não poupou o capitão Thomaz de Sousa

Rosa, o desenho critirioso das circumstancias em que se encon-

trava o regimento, pelo quai não respondia desde que determi-

nado fosse pelo governo um regimen preventivo.

Só os elementos civis, desorganisando as forças de cavaila-

ria á sahida do quartel, arredando>as dos ofificiaes, poderiam em
acto immediato, reorganisal-as, trazendo-as á causa republi-

cana.

Horas antes fora o ofBcial convidado para assumir uma at-

titude que elle correctamente recusou, frisando «que mesmo em
revoluções havia deveres de honra a cumprir e a que o militar

não podia faltar.» (*)

Pelo alvitre, suggerido em palestra com o chefe civil dos

grupos de Belém, o pharmaceutico João Abrantes Lúcio, devia

o capitão Sousa Rosa, de lanceiros, assumir o commando das

torças revoltadas de cavallaria 4 e com ellas formar uma en-

vestida ao regimento a que pertencia.

Sousa Rosa energicamente repudiou o plano, dando como
resposta justa e honesta que, como official de cavallaria n.° 2,

não queria «commandar uma outra unidade destinada, a em
emboscada fusilar os seus camaradas com quem havia tantos

annos servia.»

A intervenção do tenente Hélder Ribeiro, sanccionando os

escrúpulos de Sousa Rosa, liquidara o alvitre que, a proseguir,

talvez trouxesse o afastamento do official.

Na reunião da Rua da Esperança, pois, apenas se abordou

a possibilidade da contagem com lanceiros, fícando assente uma
presumpção de que não contrariaria, pela violência, o movimen-
to a executar.

Patenteou se ainda duvidas sobre a orientação de cavallaria

4, onde, agaloado, ao serviço do levantamento regimental, só

havia o tenente Nunes de Carvalho.

{*) «A Revolução de 5 de Outubro»,=pelo major Thomaz de Sousa
Rosa.
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Esses receios, junio com os nascidos da ordem de prevenção

transmittida aos quartéis, trouxe o desanimo.

Alvitrou-se novo addiamento.

Valeu ao derrubar d'esse crescente desfallecimento, o exalta-

do aspecto de Cândido dos Reis, intionando a revolução para

essa noite.

Antepozse ás decisões, onde se achava precipitado o movi-

mento.

CAPITÃO JOSK AFFONSO PAILA

De novo se deram as íorças como insufficientementc orga-

nisadas.

O I.* tenente Ladislau Parreira, protestou, pela armada.

Cândido Reis, manteve o impulso enérgico, que sacudiu de

momento todos os conjurados.

Marcharia só com a marinha.

Ella, solitária desembarcaria d*ahi ahoras, contra quantos se

lhe atravessassem no caminho.

(*) o Diário de Noticias de 6 de Dezembro de 1910.
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— Terei muita honra em me fazer fuzilar pelos meus ca-

maradas do exercito.

A armada contra todos marcharia, se a esse lance supremo
a conduzissem.

Em taes transes e para que peor não succedesse, retrocedeu-

se nas intenções do postergar o levantamento.

Quiz-se ainda crear ânimos com previsões de seguran-

ça-

.

Fallou-se no navio brazileiro, como recurso para eventuali-

dades, lembrança logo repudiada.

Mais tarde, se citaria ter havido oflerta do presidente Her-

mes da Fonseca, para que acceite fosse esse asylo em caso de

fracasso, e ante a contingência de evidentes perseguições

Nasceu desmentido.

Certo foi porem que o assumpto, erguido foi na celebre

reunião da Rua da Esperança.

Houve quem patenteasse que, fosse qual fosse o resultado da

tentativa, não se procuraria o refugio do cruzador «S. Paulo» :

«Para não crearmos difSculdades ao pai7, tosse qual fosse o

regimen que vencesse, nós, os republicanos, (é bom que isso ao

menos se diga), tínhamos jurado não nos aproveitar da estada

do cruzador «S Paulo» para n'elle nos refugiarmos. Isto foi de-

cidido na reunião suprema que antecedeu a Revolução, logo de-

pois das inolvidáveis palavras, que pertencem hojeá historia, de

Cândido dos Reis. Ficou combinado que fosse ao «S. Paulo» o

Aftonso Costa, o Eusébio Leão e o José Relvas, para transmitti-

rem ao marechal esse juramento. .

.

«Não poude ser cumprida essa missão, que a fuzilaria de

Alcântara impediu, bem como outro intento d*esses três gran-

des revolucionários e de António José de Almeida.» (*)

Parece portanto que deve subsistir a proposta ou offereci-

mento de Hermes da P^nseca, pois só isso justificaria a com*
municação do juramento, indo causar a surpreza do marechal
se desconhecida lhe fosse a ideia.

Cumpre accentuar porém que o repudio foi unanime, pro-

fcrindose o exilio a refugio junto de estrangeiros, sob o ceu de

Portugal.
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O almirante, impulsivo, exigiu que se visse apenas quaesas

forças julgadas úteis á causa.

O capitão José Affonso Palia, compromettia-se a trazer pa-

ra a rua artilharia i.

O capitão Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, n'um impulso

semi-descrente, dizia que, «não julgava o movimento viável

por estarem os corpos de prevenção, mas que iria auxiliar o ca-

pitão Palia.»

Para obstar á exaltação de Cândido dos Reis e para animo

de todos, de novo se reiteraram os protestos da contagem effec-

tiva do exercito como adherente á causa da democracia.

Ia esta porém, procurar aventurosamente uma victcria.

Só esta sorriria, pela força do destino, não pelo positivismo

dos cálculos dos revoltosos.

O facto comprovar-se-ia na hora derradeira, em que só a

vigessima parte das tropas se rebellionavam, pois, computado o

existente, no todo, em 8:54! homens, só virtualmente, 400 a

descoberto cooperavam no golpe inicial.

O futuro é o mysterio e a vista humana, por mais que se

julgue de lynce, jamais rasgará o veo impenetrável que esconde

esse segredo bem guardado porque o não pôde divulgar: o des-

tino.

Bem escolhida fora a rua onde houve a reunião dos conspi-

radores: da Esperança.

Foi ella quem presidiu, de verdade, ao conciliábulo.

Renascendo nos espíritos semi-atemorisados, suscitou-lhes

alentos fortes.

Deram-se as ultimas instrucções.

O movimento seria iniciado á i hora da madrugada com

uma salva de 3i tiros pelos navios de guerra fundeados no Te-

jo e reproduzida pelo regimento de artilharia i.

A fixação da salva, deu-a o commissario naval Machado

Santos, como desconhecida para elle.

Comtudo, se definitiva ficou, na reunião da Rua da Espe-

rança, onde o depois chefe da Rotunda, não compareceu, por

ser necessária a sua presença para a sedição em infantaria 16,

certo é que apparece citado no relatório do capitão Alfredo Er.
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nesto de Sá Cardoso, como fazendo parte do plano apresentado

na entrevista de 2 de Outubro;

«Em qualquer dos casos, o movimento iniciava-se por

uma salva de 3i tiros, dada a bordo de um navio de guerra,

á qual devia corresponder outra de 3l tiros dada em artilha-

ria i.»

A não comparência de Machado Santos, justificava o facto,

se bem que a não justificação d'elle sobre outros vultos recahis-

se^ pelo olvido de referencia a esse ponto essencial do plano:

«Pelas 8 horas da noite d*esse dia (2) reuniu a Commissâo
de Resistência no Centro de S. Carlos. Cândido dos Reis com-

pareceu. Nem sequer um marujo nos foi procurar; pcuca sorte!

Ficou resolvido que á frente de cada um dos grupos civis que

iam sublevar os regimentos, iria um caudilho da democracia e

novamente Cândido dos Reis indicou a uma hora da noite para

os regimentos sahirem para a rua. Disse a Cand do dos Reis

que iria buscar infantaria 16 por lá não termos nenhum offl-

ciai, nem sequer um sargento para amostra; que não desejava

que para esse regimento fosse qualquer pessoa importante do

partido, porque contava com a morte na parada, sem outro oífi-

cial para me ajudar, ^ue não deixasse traquejar os soldados; que

faria para que a confusão fosse tão grande no regimento que o

tornasse incapaz de vir contra nós; mas no caso de ser bem sue-

cedido, perguntava-lhe para onde devia marchar com elle. O al-

""iranie respondeu-me que seguisse para artilharia i. Mais uma
vez insisti para que não houvesse signal, porque temia que to-

dos ficassem i espera d'elle, como no 28 de Janeiro. Alem d*is-

so o signal tanto seria para os revolucionários como para o go-

verno. Cândido dos Reis novamente me disse que á uma hora

da noite me puzesse em marcha para artilharia i.» (*)

Assente pois essa hora para a acção de Machado Santos e não

tendo elle assistido ao conciliábulo onde se resolveu a execução

do signal, de extranhar não foi o todo desconnexo dos trabalhos

revolucionários, não esperando uns a salva, que desconheciam

aprazada, aguardando-a outros, e recuando pelo farto de não ter

(*J A Revolução PortugtLeza=V ^Xaíotio de Machado Santos = Pag. 60.
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sido feita, pelo olvido dos revoltosos de communicar para bordo

o combinado inicio.

Se cuidados houve para com a municipal, ninguém pensou

na policia, pois o elemento civil trataria de se entender com

ella...

Definido ficou pois:

Caçadores 2, infantaria 2 e guarda fiscal, destroçada aguar-

da municipal de Alcântara, iriam sobre as Necessidades, onde

se daria a prisão de el-rei I). Manuel, acto entregue ao dr. Afíon-

CHEFE CIVIL UAKUEL LOUBEHÇO GODINHO

so Costa, por seu alvitre, cooperando com elle, João Chagas e

José Relvas.

Ao golpe de mão seguir-se-hia o immediato embarque do

desthronado, proclamando-se o successo para quebra moral das

tropas que ainda resistissem.

O destino marcaria antes o voluntário exilio, talvez para

evitar á revolução maior violência.

Caçadores 5 e infantaria 5, deviam formar a linha de leste.
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occupando o Rocio, e vigiando as embocaduras do Carmo, sob

o commando do general Encarnação Ribeiro.

Engenharia protegeria a columna contra a municipal dos

quartéis dos Loyos c do Cabeço de BoIIa.

A marinha, desembarcando em Santos, na força de 600
homens, accudiria aos pontos em perigo, estacionando para isso

junto á Rocha de Conde de Óbidos, largo das Cortes e Praça

de Camões.

Algumas companhias de intantaria 5, formariam ainda no

largo de S. Roque, para neutralisar os Paulistas e Chiado.

Restnva a tomadia dos cruzadores.

Convencionado ficou o embarque a bordo do Chtre de 9

ofiBciaes, o capitão de fragata Fontes Pereira de Mello, os tenen-

tes Aragão e Mello, Monteiro Guimarães, Silva Araújo, Sousa

Júnior, Assis Teixeira e Carvalho Araújo, e o tenente de caça-

dores Hélder Ribeiro, com o almirante Reis e um grupo de po-

pulares, que iriam exercer as suas acções junto dos navios de

guerra.

As embarcações necessárias para o movimento marítimo,

seriam arranjadas por Soares Guedes e pelo gerente do balneá-

rio de S. Paulo, Joaquim Pessoa.

Subsistia a escolha do balneário como sede da junta revo-

lucionaria.

O capitão José Afionso Palia, manifestara-se pela tomadia
das alturas da Graça, formando ali o quartel general.

A marinha não carecia de uma direcção total da junta e es-

tabelecido o plano restava-lhe proceder.

Se a fixação na Graça, do quartel general revolucionário,

corresponderia o abandono das tuncções principaes da armada,
e até a diflBcil transmissão de ordens, ao estabelecimento da jun-

ta em S. Paulo, parecia estar inherente o abandono das posições

mais distantes da cidade baixa.

A casa de banhos de S. Paulo, oíJeieceu-se comtudo como
ponto mais central, pela ideia de concentrar a acção mais im-
portante nos navios, quartel de marinheiros e Necessidades.

Os outros regimentos, attrahidos ás ruas da baixa, impu-
nham a inutilidade de sua concentração no Alto da Graça, sem
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lembrança haver de que esse local, dominante, constituiria tal-

vez uma soberba garantia de êxito.

Foi depois o estabelecimento de banhos de S. Paulo o pre-

terido de momento, pois na hora solem ne da sedição, o quartel

general deixava as altas íuncçÕes por perigosas de exercer ali. . .

Aventou-se a possibilidade de resistência dos companheiros

dos officiaes conjurados.

O almirante insinuou, sorrindo:

— Esses mtliiares entregamol os ao ctvil!

Breve chegava o aviso de rigorosa prevenção.

Surgiram contrariedades e receios.

Cândido dos Reis, dirigindo se ao capitão José Afionso Pal-

ia, objectou :

— Não se importe com os outros, responda por si, e se a

revolta iracassar, damos um tiro nos miolos. . .

Era a ideia predominante, manifestada em todas as reu-

niões que antecederam a revolta outubrina.

Eram lO horas e meia da noite de 3.

Os revolucionários dispersaram.

Os officiaes de marinha, toram-se fardar, marcando entre-

vista para a loja de Franklin Lamas, na rua do Livramento em
Alcântara, d'onde devia partir o assalto ao quartel de marinhei-

ros.

Os do exercito para os postos que lhes haviam sido designa-

dos.

Os civis, para o desempenho dos seus encargos e derradei-

ros aprestos.

O dr. José Barbosa, ia ainda ao Centro do Largo de S.

Carlos, n.» 4, 2 °, onde encontraria três officiaes de marinha, á

paisana, pedindo armas, que já não havia.

— Não ha duvida, responderam. Voltaremos tardados, a

buscal-as

!

Ali estavam o empreiteiro Oliveira, e o tenente Álvaro Pop-

pe, o primeiro munido de um pé de cabra ou alavanca, para o

arrombamento da porta do quartel de engenharia.

Apparecendo ali também, n'cssa occa^ião. Machado Santos,

notava, com desanimo, a presença d'esses officiaes, á paisana
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e que julgava já nos quartéis, auxiliando os preparativos para a

sedição, com armas ás ordens, ou combinando a entrada aos re-

volucionários civis.

Seguiu-se a incumbência ao revolucionário Celestino Stefiía-

nina do serviço de informações.

^

OENEBAL HAPOSO BOTELHO

( Ultimo ministro da guerra da Monarchia)

Entretanto a casa da rua da Esperança ficava reduzida á so-

lidão.

Os últimos a sahir, ás lo horas e meia, foram os drs. An-
tónio José d'Almeida, Eusébio Leão, Innocencio Camacho,
Cândido Reis e Hélder Ribeiro.

O almirante sahindo da rua da Esperança com o tenente

Hélder Ribeiro, marcava-lhe reunião em ctsa de sua íamilia, na
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rua da Estephania, i53, onde o outro official o devia ir buscar,

á meia noite.

Foi ainda ao Centro do Largo de S. Carlos.

Determinava ao professor José António Simões Raposo a ida

a Belém, afim de cooperar com o pharmaceutico Abrantes Lú-

cio no inicio do levantamento d'aquelle bairro.

Os revoltosos iam por seu turno recebendo armas e mar-

chando para os locaes onde deviam proceder.

Das IO e meia ás ii foram distnbuidas pelos revolucioná-

rios Martins Cardoso, da commissao de resistência da Maçona-

ria, e Jacintho David, 3 5o pistolas Browning, de calibre 7,65,

100 das de 6,35 e loo revolvers diversos e para a acção de

Almada, 90 revolveres.

No Directório, eram fornecidas egualmenie armas e senhas

escriptâs, que, em seguida eram trocadas, nas ruas, pelos emis-

sários conductores de explosivos.

Foram cerca de 700 as armas introduzidas em Portugal á

ordem do Directório e por elle distribuídas, n'um numero pre-

sumivelmente necessário para os grupos destinados ao assalto

dos quartéis e que foram tão escassas, que grande parte do pU-

ijo não teve execução integra devido á falta de armamento.

Ainda assim, o elemento popular, do bolso próprio, adqui-

riu armas para auxilio á proclamação da republica.

Na sede directorial se preparava Cândido dos Reis, met-

tendo no bolso uma pisíola automática de calibre 6,3 5 e ainda

um pequeno revolver hespanhcl, destinado a outro ofBcial dis-

posto a cooperar no movimento.

O velho official não tinha comtudo já o esperançado as-

pecto de antes.

Do caminho da rua da Esperança ao largo de S. Carlos,

feito quasi meditativamente, nasceu decerto o convencimento de

que arrojada e de responsabilidade fora a intimativa cathegorica

para a sedição.

Ouçamos o medico naval dr. Alexandre José Botelho de

Vasconcellos e Sá: (*)

(*J O Intransigente de 5 de outubro de 1911.
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«E d'âli a duas horas no Centro de S. Carlos, quando lá

fui em busca de revolveres para armar a minha gente, o almi-

rante já não era o mesmo: parecia outro homem, triste, pallido,

com o olhar apagado, cheio de desalento, cheio de amargura.

Tive a visão da catastrophe, porque o Almirante tinha no olhar

o suicidio. . . E a sua voz vellada, parecia já um dobre longin-

quo de finados

:

«— Doutor! Esta gente íalta toda!. . .»

O medico naval, apertando-lhe a mão, para seguir ao seu

destino no hospital de marinha, debalde o pretendeu convencer

do contrario.

O almirante taciturno ficou e depois devagar enveredou

para a rua dd Estephania.

Entretanto os grupos iam-se formando.

Mais de i oo civis, se occultarâm das 1 1 á meia noute na

Praça da Alegria, para depois dispersar em parte para a Rotun-

da e em parte para a Graça, indo n'esta, José Augusto dos San-

tos, já envolvidos nos tumultos anti-dynasticos em I908, e An-

tónio Pereira Cacho.

Outro grupo, dirigido pelo jornalista Francisco da Silva

Passos, que transitara pelos cárceres do forte de Caxias, pelo

28 de janeiro, acampava na Travessa da Sé, onde, entregando

a senha do directório, recebia as granadas de mãos necessárias

ao seu núcleo.

Vel-o-hemos breve actuar na Avenida, dispersando um pelo-

tão da guarda municipal.

Outro grupo, de António Maldonado e Armando Porphirio

Rodrigues, era, em grande parte avisado, pelo empregado da

Casa Grandélla, Saul Simões Serio, que, já de noute, ainda es-

tava reunindo gente, fixando-lhe como local de reunião a (eira

de Agosto.

Destinavam se ao assalto de artilharia i.

Outro grupo, de cerca de i5o revolucionários, sob a chefia

de Alberto Emilio Meyrelles, se acobertava na casa 85 da rua

de S. Félix, residência do republicano Manuel de Sousa Carva-

lhinho, d'onde se destacava um núcleo, composto por Carlos

de Araújo, Júlio Francisco de Almeida, Francisco Vidal, Eu-
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génio Vasques e Jayme Chester, que, armado de revolveres, foi

ao Centro Republicano de Santa Izabel, buscar explosivos, não

entregues, por distribuídos todos já.

Outros grupos rodeavam a «Bóia», o celebre kiosque Ele-

gantt, de venda de jornaes e tabacos, propriedade do revolucio-

nário Abilio Marques Raymundo, tio do adjunto da «Alta Ven-
da» da carbonária portugueza, António Maria aa Silva.

A «Bóia», (•) que devera a alcunha ao antigo juiz de ins-

trucção, conselheiro Francisco Maria da Veiga, com fundamen-
to na assistência constante de anarchistas, «amarrando ali,»

tinha o seu deposito de projecteis e armas.

Em Algés aprestados se encontravam vários revolucioná-

rios, por aviso pessoalmente levado ali, depois das 7 horas da

noite, pelo medico dr. José Paulo Macedo Bragança, já envolvi-

do na janeirada e no caso de Eduardo António da Silva, o en-

graxador da rua Fernandes da Fonseca, que se disse justi-

çado pela carbonária, mercê da denuncia de haver sido convi-

dado para um golpe de audácia junto de D. Manuel II. (*)

Sete grupos de dez homens cada um, sob a direcção do li-

vreiro Gomes de Carvalho, do ourives António da Costa, (**•)

(*J Esse centro de revolução popular, pelo próprio povo seria incendia-
do e destruido por completo no dia 10 de Junho de 1913, apoz o lançamento
de uma bomba na Rua do Carmo, durante a passagem do cortejo a Camões e
que bastantes victimas fez. Tidos os Bóias como cúmplices, o exaspero do
povo justiOcou o excesso.—N. d'A.

(**J O assumpto está tratado a paginas 159 da nossa obra O Começo de
um Reinado -—N. d'A.

(***) Estes dois revolucionários appareceram depois assim descriptos :

«Eu desafio o mais esperto a desconrir em Gomes de Carvalho o estofo
d'um revolucionário. E' um homem baixo, pallido, de fala demorada e mansa,
e ar de quem não quebra um prato e que tem na vida a preoccupação única
de tazer bem o seu negocio. Pois este livreiro, calmo e meticuloso, tem lá den-
tro uma alma que é preciso olhar com respeito. Foi um organisador incansa
vel, correu varias terras da província fundando núcleos revolucionários, e
desde o primeiro dia em que lhe falei até á hora do perigo, teve senopre o ar
de quem arrisca a vida como se estivesse na loja a vender um livro. Juntos
com elle, como sub chefe, estavam António Ferreira e Delgado d'Assis, seus
dignos companheiros.

«O outro, António da Costa, é um d'este8 homens que logo á primeira
vista dá a impressão segura de que ha para elle uma coisa inteiramente des-
conhecida : o medo. N'e!le a coragem não resulta de um esforço da vontade
ou d'um entbusiasmo de momento. Desconfio mesmo que nem sabe que é va-
lentíssimo^ como creio que nem se lembra como e porque se fez republicano.
E' republicano, eis tudo, e se lhe disserem que é preciso marchar de frente
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do carteiro Luiz da Silva, do alhandrense Fernando Barreto,

do dr. Carlos Amaro, do medico Álvaro Bossa, José da Motta e

do proíessor e escripior dr. Luiz Gamara Reys, auxiliados pelo

joao chagas

advogado Dias da Gosta, António Ferreira e Delgado de Assis

e por Lúcio dos Santos, se desenvolviam desde a meia noite.

para uma âietralhadora ou para um regimento e fazer fogo, elle vae pachor-

rentamente, de cabeça erguida, sem pensar sequer que realisa um acto de he-

róica bravura. E' o homem d'aceão para quem o sacrifício, a prisão, a morte,

são coisas minimas que não vale a pena discutir.» — A Capital de 16 de Ou-

tubro de 1910.



106 ARMANDO RIBEIRO

para o ataque ás íorças da guarda municipal do Cabeço de Bol-

la, desde o Arco do Marquez do Alegrete no inicio da rua da

Mouraria, até ao fim do Largo do Intendente, pela rua do Bem-
formoso.

Incumbia ao que n'este local estava o ponto mais arriscado,

por ser o primeiro a defrontar a tropa, que deveria atacar com
o auxilio dos dois grupos seguintes.

Arriscados á lucta estiveram, mas a guarda, avisada, trans-

viaria caminho e os carbonários teriam de dispersar para a lue-

la, a serio, accendida n*outros pontos.

Da villa de Alhandra, veiu com um grupo de 5 revolucio-

nários, uma remessa de 20 pistolas e curiosa é a descripção de

sua entrada na capital:

«A ordem foi-me dada de surpreza ás 4,20 da tarde e o

comboio partia um quarto d'hora depois. Parti. Como senha le-

vava um cartão azul, em íorma de triangulo, que seria signal

de reconhecimento entre m.im e um individuo que me esperava

na Estação do Rocio para partirmos juntos. Eflectivamente o

homem lá estava, encostado e abanando se com um cartão

igual. Entre nós trocou-se este dialogo:

« — Para onde vae?»

« — Para Alhandra.»

«Mostrámos mutuamente os cartões e seguimos. Pelo cami-

nho combinámos coisas de secundário valor e que, portanto, es-

cuso de relatar-lhe. Logo, porém, que chegámos á estação des-

cemos e dirigimo-no.s a uma tenda, com comidas c bebidas,

onde íui apresentado ao dono do estabelecimento, um homem
enorme e forte que immediatamente nos mandou subir.

«Aqui J. Jacintho— Que é este o nome do meu interlocutor

— passou impressionadamente os dedos pelos olhos, com admi-

ração, e agitou a cabeça, nervoso.

—«Alhandra estava revoltada, com pesar e com cdio, devido

á morte do dr. Miguel Bombarda, que contava ali muitas dedi-

cações. Esse proprietário da tenda estavao também. Quando lhe

contámos, sentados sobre saccs de milho estendidos ao longo da

sala, aquillo que lhe vínhamos pedir, íoi d'uma acquiescencia

immediata; disse-nos firmemente que sim.
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— « E eram os homens, não?. . .

— aMandouchamalos. Antes que chegassem, porém, o es-

tanqueiro dirigiu-se a um armário e tirou de lá duas bandeiras

revolucionarias, dizendo:— «Já as aqui tinha promptas, ha

muito. Mas não julguei que tão cedo viessem a servir !**E des-

íraldou-as com as lagrimas no» olhos.

— (f Pode dizer-se hoje que não é «adherente».

— «E' verdade! Os homens foram chegando depois, a um e

um. Eram admiráveis typos ribatejanos, espadaúdos e elásticos

de movimento, promptos corajosamente a partirem. Um d'elles

era coxo e dizia: cEu sou aleijado, mas por mim não ha de a

coisa ter mau fim!» Foram alguns a casa vestir o íato domin-

gueiro para suggestionarem o povo que os visse. Outros ficaram.

E aiém dos cinco appareceu um rapaz robusto que pediu para

ser armado e partir também. Concedemos lhe o que pedia. Es-

ses seis homens armaram-se, com rapidez, na minha írentec O
coxo ccliocou as quatro pistolas na perna avariada: — «Aqui

não me tocam elles, porque imaginam que é mazella da per-

na.»

«Deixámos que todos se armassem, e eu julguei opportu-

no repetir aos homens que era necessário ser sereno, ter crité-

rio e desapego á vida. Que a lucta daria bons resultados para

todos desde que íosse íeita com persistência e d*um modo pru-

dente. Aífirmaram que assim procederiam.

— « Vieram logo?

— t Viemos, mas a um e um, sai.ido pela porta que dá pa-

ra um.a horta.

— a Quem traria as vinte pistolas armazenadas?
— « Um de nós. Ao pontilhão empedrado que fica próximo

da estação de Alhandra appareceu-nos a mulher d'um dos cinco

carbonários. Eu sentia a coragem que pode ter um homem que

vê com alegria chegarse o momento da lucta; sentiaa e orgu-

Iho-me d*isso. Mas aquella mulher de joelhos no meio do pon-

tiiiião, agarrada n*um choro convulso ao casaco do marido, ro-

gandolhe pelos filhos que não tosse, que voltasse para casa, con-

fesso que não só me fez sentir um frio terrível de piedade como
por um instante me apagou toda a coragem e alegria Foi como
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um copo d'agua apanhado de súbito sobre um momento feliz.

Quasi me deslocou.

— « E o homem ...

— a Pôde convencela e veio.

—VE ella?

— « Partiu. Mas ao deixar-nos, eu comprehendi bem o olhar

resignado e firme que me botou. Foi como se tivesse dito:—
«Elle ahi vae. Entrego-lh'o. . . »

— « E partiram . . .

— < Quando chegámos a Lisboa, metti os homens no meu
quarto d*hotel e íui entregar as pistolas, já emmaçadas, ao de-

posito da rua do Crucifixo, onde estavam os restantes armamen-
tos. Ficavamme os homens para attender. Esperei a hora para

os mandar para o seu local, que era. . . para os lados do Soe-

corro. Foram para lá á meia noite. Mas a lucta que mantive

com elles para os convencer que o meu destino era outro, que

os não podia capitanear, como queriam ! Não calcula. Alguns

nunca tinham vindo a Lisboa. Davam-me a impressão de crean-

ças que tinham medo de se perderem, tão alheios estavam

d'isto. Lá foram á meia noite, como lhe acabo de dizer. Mas
mal eu pensaria, então, que em sendo duas horas os teria de

novo á porta do quarto.

— « Fugidos?
— « Não bem assim. A policia enconfrou-os juntes, de

mãos nos bolsos, e principiou a desconfiar. Além d'isso, o signal

que seria dado no Tejo, a uma hora combinada, não foi prom-

pto como devia. Os homens estavam ali na minha frente, eu

sem saber o que devia fazer lhes, e, ereia, a minha convicção de

que tudo estava perdido augmentava a cada momento! Que te-

ria acontecido? Não ouviria eu o signal? Era o que eu pergun-

tava a mim próprio, mas somente a mim; porque não quiz dar

a esses homens uma só desconfiança da minha intranquilidade

e amargura. Um terrível bocado!. . . A's seis horas, já com o

sol bem espalhado e na maior ignorância do que tinha aconte-

cido, mandei aquella gente á redação do «Mundo» receberem

ordens. Não os vi mais até ao dia da implatação da Republica.

N'essa grande manhã fui encontrar alguns d'elles no acampa-
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mento da Avenida, corajosos e alegres. Soube por alguém que

se tinham batido como leões. E soube, com verdadeira consola-

ção, que nenhum d'elles ficou ferido. Desde então. . . Largaram

para casa como quem veio aqui, com os fatos novos, fazer uma
romaria ou uma feira d*anno.»

Um grupo enorme se reunia para actuar do Poço do Bispo

aos Olivaes, exercendo ainda acção sobre Beirolas. Como chefe

tinha o velho republicano Joaquim Lopes de Abreu Castello e

como elementos oflensivos, algumas bombas, e lo revolveres

levados do Centro de S. Carlos, por um dos filhos do revolucionário.

Nos centros escolares republicanos, novos grupos se forma-

vam, para irem exercer os seus encargos junto aos regimentos,

onde os vamos já ver procedendo.

Assim o povo se conjugava, radiante e esperançado para o

impulso tendente a derrubar a coroa.

Nas residências dos rebeldes, scenas intimas se davam, im-

pondo-se como verdadeiras heroicidades.

O revolucionário José Victorino, pelo sargento Flores era

avisado, cerca das 6 horas da tarde, na sua ofBcina de sapataria

na rua dos Correeiros para a postos ter os do seu grupo, coUo-

cando-os no café Magina existente do largo do Regedor, por de-

traz do theatro D. Maria.

Antes, corria a casa eá esposa, sabedora do projecto, apenas

lhe determinava que, preventivamente, se fornecesse de manti-

mentos caseiros.

Calcando emoções e fugindo aos seus rogos para mais ex-

plicações, ia passar o aviso aos revolucionários, percorrendo a

Mouraria, Calçada de Sanio André e Alfama, onde com o chefe de

grupo, António Antunes, concertava a reunião para d*abi a horas.

De volta a casa, caminho de Alcântara, a esposa de novo o

interrogava.

— A revolução é para hoje. Ficas tu e os meus filhos. A
maior pena que tenho é deixar-vos reduzidos á miséria. Mas

emfim, hão de vingar-me! (*)

{•) Do relatório inédito de José Victorino, õe posse do autor d'esta

obra.— N. d'A.
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Ella, retorquiu-lhe ousada, como que evocando a íigura altiva

da padeira de Aljubarrota, ou a nobreza enérgica de Filippa de

Vilhena:

— Pois vae, que ate aqui os sustentastes tu; d*aqui para o

luturo, se tu lores morto, sustentai os hei eu!

A phrase histórica, á Historia pertence, como synthese do

estado de alma da mulher portugueza.

O revoltoso de novo foi cumprir a sua missão de aviso.

Do Centro António José d'Almeida, onde o filho, creança

J08E SIUOES

(Chefe civil)

intemerata como elle, o esperava, trouxe munições de guerra.

Na rua da Bitesga, a policia, quiz detelos, não sem que o
filho de Josd Victorino assignalando-a, lembrasse o retrocesso

para que presos não tossem.

— Não tenhas medo que não morres!— Não tenho.

Os agentes interceptaram-lhe o passo, ante as ousadas res-

postas ás suas perguntas.

Estava o revolucionário disposto a, sacrificando-se já, tazer
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USO d*uma bomba que trazia, quando os policias lhe abriram

caminho.

Voltou a casa, a deixar o filho mais velho, beijar os outros

adormecidos, e ia para sair quando a esposa o susteve de novo.

— Eu vou comtigo!

— Não. Fica para os filhos !

— Pois vae e sê valente!

EUe correu a juntarse aos do seu grupo, fortalecido por es-

sas palavras de coragem.

Outros, como o revolucionário Américo de Oliveira, n'um

soluço beijavam os filhos e de flor ao peito, como para testa,

avançaram até ao local onde a morte os podia colher.

Era a crença no ideal, a tazelos abandonar o lar alegre, a

tamilia, a vida de trabalho, para os acasos da lucta.

Mas, quantos d'entre todos elles, mezes passados, extinctas

as derradeiras palavras de homenagem nos lábios dos que com

os seus heroísmos lucravam, não iriam aos cárceres, não iriam

ao meio degredo, á ordem d'esse mesmo ideal que com tanta

abnegação serviram, derramando o seu sangue!

Rudes sentenças do destino, desígnios altos da Providencia,

talhando meios para justificar de condemnações!

A Providencia se guiou para bem os passos dos rebeldes,

para que tructificassc a semente do promettido manancial de li-

berdades, não deixou sem regadio o terreno, para que ao seccar

da perenne tonte germinasse logo, na alma dos enthusiastas, a

ftôr da desillusão, como symbolo de amargos transes e negra re-

compensa do largo arriscar de existências. . .

'^y^(é&^'^



m
o quartel general de S. Paulo. = A organisação do primeiro ministe

rio da republica = Contrariedades e desânimos.=A dispersão
dos conjarados=De poiso em poiso.=0 coopè 44.

hora em que tudo se conjugava para consum-

mar, a de instante, aspiração popular, dava-se

o promettido encontro na casa da Rua D. Este-

phania, entre o tenente Hélder Ribeiro e o al-

mirante Cândido Reis.

Era a meia noite de 3 de Outubro.

Analysados os revolveres, houve commenta-
rios sobre as cargas, que para outras armas eram destinadas,

não servindo á do tenente.

O chefe militar da revolta, conseguiu carregar o seu revol-

ver, sem que menção fizesse da pistola automática, obtida no

centro de S. Carlos.

Desceram depois, e encobrindo a emoção justificada com a

placidez de passeantes, de automóvel vieram até ao Aterro.

Era esse o local de embarque, d'onde partiria a missão des*

tinada ao assalto dos navios.

A junta revolucionaria, impacientava se a essa hora no quar

tel general improvisado: o estabelecimento de banhos sulphuri

cos, de S. Paulo, com sede na travessa do Carvalho, 23, por de-

traz da cgreja de S, Paulo.

Para que bem definido ficasse o favoritismo do acaso, exce-

pcional, esse ponto de onde deviam espalhar-se as ordens ener-
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gicas d'uma revolução pacientemente trabalhada, constituía um
erro de escolha : (*)

«O estabelecimento de banhos de S. Paulo era uma ratoei-

ra onde uma policia hábil teria feito uma óptima caçada. Um
chefe militar ou civil, um chefe verdadeiramente digno d'este

nome, busca sempre appoiar-se na força para poder transmittir

as suas ordens. Pode allegar-se que a marinha estava a dois

passos, mas este argumento é phantastico, porque um navio re-

voltado, não tendo a sua lotação de officiaes também revoltada,

só horas depois d'iniciado o movimento c que pode operar um
desembarque. Infelizmente as coisas não se passaram como de-

viam, e n'este caso não é lógico nem justo que um grupo de of-

ficiaes venha a sofírer uma injusta apreciação do seu procedi-

mento quando tudo lhes indicava a perda da causa pela qual

arriscaram as suas patentes.» (•«)

Sorria a boa ventura aos sediciosos e se a phantasia da ra-

toeira, tinha fortes liames para deter os encarcerados voluntá-

rios, aos agentes faltou o fío da habilidade para ali efficazmente

os jungir.

O Futuro velava pela revolução e se embaraços lhes punha,

era mais para tormento moral do que para physico castigo dos

revoltosos.

O fim estava marcado e havia irrevogavelmente de se cumprir.

Os dirigentes revolucionários, tinham reunião emprazada
para o balneário de S. Paulo.

Constituiria elle o quartel general da revolução.

Chegava primeiro o dr. Francisco Eusébio Leão, secretario

do Directório.

Doente, febril, deixava-se cair n*uma «chaise-longue», col-

locada no i.'" andar, e ali aguardou os companheiros, que de-

viam reunir-se no pavimento inferior, de janeílas gradeadas e

ofíerecendo rápidas garantias de abandono pelas duas saidas

que o auxiliavam.

(*) A Pevolução Portugueza, por Machado Santos.—Pagina 15.

(**) Quando da publicação do relatório no jornal O Intransigente, de 1911
o terminar da phrase era ; «arriscaram a vida» Na passagem a livro se deu
a substituição. =N. d'A.
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Outros conjurados foram chegados.

Do «Mundo» haviam saido em automóvel, o dr. Aflonso

Costa, Alfredo Leal, João Chagas e Marinha de Campos, toman-

do também logar no vehiculo, na rua do Alecrim, o dr. Antó-

nio José d*Almeida.

A' meia noite estavam ali Affonso Costa, Manuel Soares

Guedes, José António Simões Raposo, José Rtlvas, Alfredo

Leal, Eusébio Leão, Arthur Marinha de Campos, Innocencio

Joaquim Camacho Rodrigues, António Maria Malva do Valle,

José Barbosa, António Maria da Silva, António José d*Al-

meida, Manuel Duarte, João Chagas, Ricardo Durão, Joaquim

Pessoa e Celestino Staffanina.

Versado, inicialmente, o conveniente serviço de communica-

ç5e8, via-se a necessidade de tomadia de novo automóvel, mis-

são logo confiada pelo dr. Affonso Costa ao proprietário da Em
preza Liquidadora da Rua das Portas de Santo Antão.

Pela escusa de muitos conductores de automóveis, dizen-

do-os alugados, só obteve na rua do Amparo, um d'esses vehi-

çulos, logo tomado e com o qual retrocedeu ao Balneário, mas

sem que suspeitado fosse o fim do aluguer.

Foi em plena escuridão, que o corpo director do movimen-

to, se occupou do elaborar da definitiva lista do governo provi-

sório, alterada pelas circumstancias.

Aguardando o começo da revolta com resultados proble-

matios, iam-se distribuindo cargos. Ganharam-nos vultos que,

quasi em absoluto desconheciam os projectos, como os iriam

usufruindo aquelles que, descuidosos, nem um só plano legis-

lativo guardavam'nasua bagagem de possiveis ministeriaveis.

D*ahi a admiração de alguns dos homens nomeados para

compor o primeiro ministério da republica, saido das delibe-

rações do Directório Republicano, reformado no balneário de

S. Paulo e proclamado depois como sanccionado pela revolta e

pelo povo, combatendo sim, mas ignorando quem collocava nas

cadeiras governamentaes. . .

Compensando, os escolhidos, em maioria, ignoravam tam-

bém, a escolha feita na escuridão do balneário, entre a espera

do tiroteio.
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O [dr. Theophilo Braga, no remanso do seu lar, escutou a

trovoada de fuzilaria eo 5 de outubro, acolhia-o, em plena rua,

a republica feita, com as acclamações a um presidente que, de

principio, ignorou ser elle.

Fora, em absoluto, dos bastidores da revolução, só a percebeu

quando o rumor das granadas lhe assignalaram a veracidade de

particulares e desconjunctas informações ouvidas na socegada

J06K RELVAS

casa da Boa Viagem, onde nem sequer interrompeu a revisão

das provas typographicas dos seus eruditos trabalhos litterarios,

um dos volumes da «Renascença Portugueza».

A seu tempo veremos, pelo próprio, descriptas as surprezas

predecessoras d*esse guindar á suprema magistratura de Por-

tugal.

O dr. Bernardino Luiz Machado Guimarães, antigo mo-

tiarchico e apoz apostolo fervoroso da democracia, tudo ignora-
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va egualmente, aquietado no Minho, em Ancora, próximo a Ca-

minha, de cuja villa telegraphava a pedir noticias do dr. Mi-

guel Bombarda.

De abalada para a corte, mais precipitada do que a viagem

foi a revolta e a victoria, e a proclamação ia dar lhe jubilo na

villa de Alemquer, onde a boa nova o colhia, com a do cargo

em que fora investido

O coronel António Xavier Correia Barreto, iam-no os revo-

lucionarios buscar na manha da victoria gatjha, á poética villa

de Cintra, d'onde transitou surprezo para as cadeiras ministe-

riaes, para que esquecido ficasse do logar de confiança de dire-

ctor da fabrica da pólvora, estabelecida no antigo convento de

Chellas.

E* certo que, n'essa hora, á ventura, se julgavam no cami-

nho de hypotheses, e embora a esperança lhes illuminassc os

espíritos, o verme corroedor da intima descrença lhe cerceava a

possibilidade de uma victoria. antes manifestando ensejos, ou

vislumbres, de uma «janeirada».

Inicialmente formularam o voto da entrega da presidência

e interior, ao escriptor e erudito dr. Bazilio Telles; da pasta da

justiça, ào dr. Miguel Bombarda,' da guerra, ao coronel Correia

Barreto, das obras publicas, ao dr. António José d'Almeida, dos

negócios estrangeiros, ao dr. Magalhães Lima, da marinha e

colónias, ao almirante Carlos Cândido dos Reis, das finanças,

ao dr. Duarte Leite, este sempre apontado pelo dr. Bazilio Tel-

les como alta capacidade para gerir esta pasta.

Substituído era ali o gabinete.

Disse-se que Bazilio Telles, embora combatente audaz da

republica, não tinha o vigor do dr. Theophilo Braga, assiduo á

propaganda.

Este, pela edade devia assumir a preponderância suprema
do governo, se bem que com o socego ci*um dirigente sem en-

cargos especiaes e a Bazilio Telles convinha a pasta da fazenda.

Era o erro primacial, sabido que o escriptor portuense se

preparara para outra que lhe havia sido iniicada, a pasta do in-

terior.

Veremos no 5 de outubro com a recusa da que lhe distri-
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buiram, as allegações d'aquelles que torjaram as iniciaes di-

senssÕes, nascidas logo ás primeiras horas da republica.

Assim, por proposta do dr. Afíonso Gosta, era confiada a

presidência ao dr. Theophilo Braga, e n*uma rápida transfor-

mação, dado o primeiro como substituto do failecido Miguel

Bombarda.

A alteração trazia justificáveis embaraços nascendo o aflas-

tamento do dr. Bazilio Telles da ajuda ao gabinete.

Por seu turno, a escolha do dr. Theophilo Braga trazia ain-

da posteriormente, o seguinte commentario: (*)

«Sua Intangibilidade o Soberano Stnhor e Dono d'Isto Tudo
gabou-se no seu discurso no Cclyseu de ter inventado Theophi-

lo Braga para a presidência do Governo, nos banhos de S. Pau-

lo. Não é caso para Theophilo lhe mandar a casa um casal de

perus, mas se Sua Intangibilidade mettesse a mão na consciên-

cia, haveria de confessar que não foi só esse o mau serviço que

em S. Paulo prestou. Que em todo o caso não lhe tem negado

os perus e as broas.»

Convindo desdobrar pastas, para não deixar excluído o dr.

António José de Almeida, já que o dr. Aílonso Gosta, ingressa-

va no gabine»^e, era-lhe entregue o ministério do interior, fjcto

que aliás desagradou aos próprios amigos do proposto.

Allegada uma intransigência do dr. Magalhães Lima, em
acceitar logares de governo, o dr. Aflonso Costa, propunha para

o trato dos negócios estrangeiros, o dr. Bernardino Luiz Ma-
chado Guimarães, que longe, não sonhava sequer haver obti-

do n*essa hora um cargo de destaque e de responsabilidade, tan-

to mais quanto fortemente a contrariara.

Esse facto seria ainda mais tarde (**) publicamente expos-

to; nascido de accirrada polemica:

«Escusa o sr. Bernardino de tergiversar. Nós dissemos pu-

blicamente que s, ex.^ contrariara sempre o movimento revolu-

cionaria e por tal lórma que o «comité» revolucionário decidi-

ra occuliar de s. ex.^ todos os trabalhos de preparação.

(*) O Intransigente de 26 de março de 1912
(#*) O Paiz de 25 de julho de 1911.
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«NÓS dissemos que por aquelle motivo não estava s. ex.* in-

dicado para fazer parte do gabinete para o qual entrou peia

morte de Bombarda e Cândido dos Reis. Nós dissemos isto e

appellamos para o testemunho do sr. Machado Santos que tazia

parte do «comitd».

«A resposta como os leitores já viram confirmou as nossas

declarações. Escusa pois de s. ex.* tergiversar. A Revolução na-

da deve ao sr. Bernardino. Nada, nada e nada.»

A substituição achou ainda reparos nos amigos do dr. Se-

bastião de Magalhães Lima, e na Maçonaria, salientando que a

sua constante propaganda no estrangeiro tornava censurável a

exclusão.

O governo ficava pois assim:

Presidência, sem pasta, o dr. Joaquim Theophiío Braga.

Interior — Dr. António José d*Almeida.

Justiça — Dr. Afionso Augusto da Costa.

Finanças — Dr. Bazilio Telles.

Guerra — Coronel António Xavier Correia Barreto.

Marinha — Vice-almirante Carlos Cândido dos Reis.

Estrangeiros — Dr. Bernardino Luiz Machado Guima-
rães.

Obras Publicas — não indicado de principio, e collocado

depois, o dr. António Luiz Gomes.
Disse-se, posteriormente, que as pastas hsviam ficado dis-

tribuídas todas a quem depois as occupou, excepto as dos obras

publicas e guerra.

O erro é patente, se virmos que o coronel Barreto foi logo

de principio indicado e que a morte do almirante Reis, collo-

cou ali, n'uma pressa que bem poderia ter trazido á pasta da

marinha, o nome de Machado Santos, o do oflQcial da armada
Amaro de Azevedo Gomes, que da própria democracia não era

largamente conhecido. . .

Mais tarde, ás controvérsias, nasceriam allusÕes de que elle

tivera até logar marcado nas reuniões de propaganda e de acção,

e a algumas assistiu, embora não comparecesse ao posto que a

Revolução lhe indicara.

Certo é porém que vestígios alguns se encontram em toda
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a documentação revolucionaria, da comparência ás assembléas

parciaes ou magnas que precederam o movimento.

Mas ao seguir das discussões, assignalaremos os tacíos es-

tranhos que as acompanharam.

Para commandante da i." divisão militar, propunha se o

general de brigada António Carvalhal da Silveira Telles de

Carvalho e das guardas municipaes, o velho conjurador, gene-

ral Encarnação Ribeiro.

O primeiro como alguns dos ministros indicados, egual-

mente desconhecia a recordação que d'elle tiveram.

Commandante da brigada de cavallaria, recusara sempre a

ingerência em actos sediciosos, affirmando até que cumprira ze-

losamente os deveres do cargo de confiança em que tora inver-

tido.

Lembrado teve comtudo o seu nome, embora cousa algu-

ma o justificasse, envolvendo uma suspeição ao seu lealissimo

profissional, não desmentido se bem que, á hora da victoria,

bem abocanhado tosse.

Quanto ao general Ernesto da Encarnação Ribeiro, um dos

organizadores do plano revolucionário, tora citado por vezes

pelo almirante Reis, não para o cargo onde o collocaram, mas

para o de commandante de divisão.

Fallouse em governador civil de Lisboa.

As vistas fixaram-se no dr. Eusébio Leão, doente e sem torças.

Ao dr. José Barbosa, era confiada a lista do governo provi-

sório e outras instrucções, documentos relidos varias vezes pelo

portador, para que, no caso de se impor a sua destruição, per-

desse reconstruir todo o plano.

Se largo espaço se occupou com a distribuição dos cargos,

de leve se versou a prioridade das medidas legislativas a apre-

sentar.

A convenção apresentava como base, a que impunha o des-

terro e prescripção á íamilia de Bragança.

Urgia, desde logo banir esse espectro perturbador que era

a realeza.

Foi essa a única medida mais realçada no balneário de S.

Paulo.
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Depois davam-se as ultimas instrucçÕes, procurando abalar

os primeiros receios.

O aposento continuava em meias trevas, e esses homens, quasi

sustinham a respiração, temerosos de que ella os não deixasse

escutar o signal a dar pelos navios de guerra.

Ao bater da i hora, o alarme não se tez.

Seria novo tracasso? A bordo estaria descoberta a conjura-

ção que arremessaria para as prisões os conjurados trémulos?

A partida era arriscada e a incerteza peor que todo o pe-

rigo.

Pelas janellas que deitavam para o Tejo, perscrutavam as

sombras impenetráveis da noite.

O socego era para clles impressionante.

Lentos ccminhavam os minutos.

A* I hora e 23, (•) compassados soaram os primeiros tiros.

Depois o terceiro, mais compassado.

O estado de alma não lhes kz destruinçar se partiam dos

navios se de terra.

Gomtudo, á pressa, febris, emquanto uns, de faces colladas

ás frestas da casa balnearia, anciosamente esperavam a passagem

dos marinheiros pelo Aterro, a caminho dos telegraphos e do

quartel general que deviam ir tomar, outros deliberavam

Ainda em definitivo se resolveram lances graves.

Caso a revolta estivesse em actividade e a favor da demo-
cracia, Aflonso Costa, José Relvas e João Chagas, aggregando a

si o povo, iriam ao passo intimar a D, Manuel a abdicação

Para essa missão se citou como escolhido, em logar de José

Relvas, o dr. António José d'Almeida.

Certo é porem que foi o primeiro um dos trez indicados

commissionados ao paço real, e justifica a inanidade de ou-

tras indicações, o tacto conhecido das rivalidades dos revolucio-

nários Aôonso Costa e António José d'Almeida, não asseguran-

do possibilidades de união em qualquer acto deslocado do ge-

ral procedimento.

(*) Seguimos a bora indicada pelo dr. Eusébio Leão, em entrevista do
Século, publicada cm 27 de Outubro de 1910.
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Confirma ainda essa escolha, o revolucionário João Cha-

gas: (.)

«O movimento seria iniciado á i da madrugada, com uma
salva de 3i tiros dada pelos navios de guerra fundeados no Te-

jo. O Directório e os outros elementos da organisaçao escolheram

para quartel general o estabelecimento de banhos do largo de

S. Paulo, d'onde uma vez começada a revolta sairiam para Al-

cântara e ao encontro do monarcha, eu, José Relvas e Aflonso

Costa. Tencionávamos, n'essa altura, pegar em D. Manuel e

inettel-o a bordo d'um navio.»

O dr. Eusébio Leão, indireitando ao palácio de Belém, ali

deveria affirmar ao presidente Hermes aa Fonseca, como secreta-

rio do Directório do partido republicano e em nome do governo

revolucionário, a absoluta garantia do respeito ao Brazil e ao seu

chefe, e que a sua estada em Lisboa não íôra aproveitada para

o acio de rebellião, de ha muito premeditado.

Comtudo, nem a armada dava signal de vida, nem o povo,

aíBuindo ás ruas indicava qualquer acção insurgente.

Mas os três tiros?

Longe de serenar cora essa demonstração, os ânimos pertur-

baram-se.

Não era o signal de revolta.

Pedido de soccorro?

Mas então, abordodesenrolavamse scenas trágicas, onde os

revoltados estariam já talvez em quadrado que os devia íusilar,

ou os navios a aíundar-se para que sepultassem nas ondas os ri-

vaes d*cssa monarchia esmagante?

O silencio fizerase de novo.

Quando tudo era desânimos e retrahimentos, o dr. Aflonso

Costa, enérgico e impaciente, resolve ir até ao quartel de Al-

cântara, para obter noticias, animar, obstar, emfim, a que os re-

voltosos retrogradassem.

Para o acompanhar escolhe o conjurado Alfredo Leal.

— Se dentro de um quarto de hora não voltarmos,— disse

ao partir — sigam o meu caminho outros exploradores.

(*) A Capital de 12 de Outubro de 1910.
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O automóvel poz se em marcha, emquanto os passageiros,

para que despercebida passasse ao conductor do vehiculo a sua

manobra, trocavam em írancez as impressões d'esse presumido

mau passo.

Citado íoi (<•) ainda o nome do dr. Malva do Valle, como

fazendo parte d'essa primeira acção exploradora, mas documen-

tos inéditos (•) nos auctorisam a accentuar que ella apenas se

realisou com o dr. Aôonso Costa e Altredo Leal.

Celestino Stephanina sahira igualm*ente, só, de automóvel,

para inspeccionar o succedido em Campolide.

Se os outros viram socego, elle assignalava a acção em tócc:

o regimento de artilharia i, collocando na rua as peças para a

marcha sobre as Necessidades.

Satisfeito retrocedeu pelo Rato, Rua da Escola Polytechnica,

S. Pedro de Alcântara, S. Roque, Alecrim, até ao balneário.

Achou disperso o quartel e elle próprio, a despeito das boas

noticia.s, se reuniu aos grupos foragidos.

Entretanto, n'um desalento e desasocego crescentes, e decor-

rido o marcado praso, João Chagas e José Relvas, tomando um
automóvel seguiam o destino do dr. Affonso Costa e Alfredo

Leal.

Deu se (••) como fazendo parte d'esse acto de investigação

o dr. António José de Almeida.

Não o regista porém João Chagas, (•***) no seu descrever da

acção:

«Aílonso Costa e Malva do Valle meiteram se n*um auto-

móvel e seguiram para Alcântara; eu e José Relvas tomámos

d'ahi a pouco o mesmo destino. Como vê, os factos succediam-

se por modo a fazer desesperar os mais optimistas. Nada ou qua-

si nada do que fora combinado se produziu. E até o primeiro

regimento a sair á rua era exactamente aquelle com que menos

se contava.»

(#J A Revolução Pcriugueza — O .'J de Outubro — por J. de Abreu, pa-

gina 12d.

(**) De posse do auctor — N. d'A.

f#«*j A Revolução Portugueza, de J. de Abreu.=Pagina 128.
(****) A Capital de 12 de Outuoro de 1910.
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No Aterro, um official de marinha, accusava o falhar do mo-
vimento.

A insurreição dennciada, tivera o prompto affogamento.

Havia prevenções geraes.

A' indecisão e receio, do que se não sabia, succederia, por

explicável phenomeno, o anceio de perscrutar todo o mysterio

d'essa noite de intentadas agitações.

Um grupo de revolucionários cercava o quartel.

Dentro notara se movimento, mas depressa serenara, com-

quanto as janellas illuminadas annunciassem vigília dos seus

habitantes.

Sabiam egualmente de tiros em Campolide, mas ignorando

se dignificavam repressão ou insubordinação.

O automóvel seguiu cauto, indo dar junto ao largo do Cal-

vário com o regimento de infantaria 1, marchando sobre Alcân-

tara, esse bairro revolucionário que na hora extrema parecia

adormecido, n'uma paz absoluta.

Apenas novos grupos assignalavam um começo de rebelliao

no quartel de Alcântara, ao que teria correspondido, pelo seu

socego de instante, uma rápida e summaria repressão.

Já com o desespeio na alma, os dois pesquizadores, opera-

ram o regresso ao balneário, onde iam levar a nova triste do

insuccesso.

Perto, receberam aviso do seu abandono.

Ninguém lá estava já, evolados por uma porta deitando pa-

ra o Aterro e desconhecida dos agentes

Estes vigilantes, mais sabiamente vigiados, haviam sido

descobertos e pelo telephone recebiam os conspiradores aviso de

Soares Guedes do cerco do balneário.

Eram duas horas e meia da madrugada.

Em grupos fugiam os orientadores do movimento, ignoran-

do aliás que ella appoiava solidamenteos seus tentaculos, sorrin-

do irónica a essa deserção.

Assim, emquanto a policia cercava o quartel general dos

dirigentes da revolta, já elles buscavam n'uma Varennes os pre-

lúdios d'uma victoria para a causa.

João Chagas e o seu companheiro, esperados distantes do
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ediâcio, recebiam aviso da perseguição dos agentes, e só soce-

gavam ao conriecer que os revolucionários haviam sabido do

edifício por uma porta das irazeiras.

Emquanto o dr. José Barbosa, deixava uma caixa cem balas,

o dr. Eusébio Leão desprezava ali a bengala.

Tudo era de mais n'essa hora de salvamento.

O commissario naval Marinha de Campos, depunha até a

espada, que esteve encerrada n'um coíre do estabelecimento de

banhos até ao dia 5, em que a bordo do «S. Raphael» era entre-

gue aquelle official, para substituir a enorme espada abandona-

da que elle cingia.

Fazia a entrega o director gerente do balneário, Joaquim

Pessoa, que, em entrevista jornalística, (*) não se esquivou a

patentear claro os efleitos d'essa noite de receios.

Segundo elle, os tiros haviam sido seguidos, a breve trecho,

do desapparecimento, por se considerar arriscada a residência,

dada como debaixo do alvo dos canhões, embaraço que, aliás

devia estar previsto no acto da escolha ... '

A escapada eflectuou se assim antes das 2 horas, sob o aspec-

to receoso.

Fez-se um principio de derrocada.

Desligou-se de instaate o rancho de desilludidos, occultando-

se de casa em casa, abrigandose no deposito das aguas de Mon-

te Banzão na Rua do Arco do Bandeira i36, apoz percorrer

ávidos o Rocio onde só presumidos realistas acampavam surpre-

hendidos e enfadados.

De regresso iam encerrar-se no 3.° andar do prédio lo6 da

rua da Esperança, emquanto alguns iam ainda rondar o esta-

belecimento de banhos de S. Paulo.

Os outros dirigentes, errantes andavam egualmente, esque-

cidos do plano heróico, onde á írente de cada grupo se colloca-

ria um deputado republicano.

Celestino Steôanina, o engenheiro António Maria da Silva

e o dr. José Barbosa, encerravam-se no consultório do ultimo na

rua do Lorcto, âo Chiado, depois de constatar que não íôra a

(*; o Século de 22 de Outubro de lítlO.
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marinha adherente quem tomara os telegraphos, mas sim a

guarda municipal adversa : (*)

«Depois deu-se a dispersão do quartel general pela forma já

sabida e em virtude da impressão que a todos dominava de que

a casa de banhos estava cercada e o movimento talhara por com-

pleto.

«Eu, Celestino Steffanina e o engenheiro Silva installámo-

nos no meu escriptorio. A essa hora já havia correrias da muni-

cipal pelo Calhariz e Loreto, os soldados disparavam tiros para

o ar e como d'ahi a pouco começassem a rebentar algumas bom-

b.s junto dos soldados, estes passaram a breve trecho a occupar

as embocaduras das ruas. Vimos, n'essa occasião, um dos mem-

bros da junta de parochia de Santa Catharina, o sr. Tavares de

Macedo, praticar actos de verdadeira loucura, expondo se mais

de uma vez a um fuzilamento inevitável.

aA madrugada ia rompendo e continuávamos sem saber

positivamente o que estava acontecendo na cidade,

«Eu conservava em meu poder os papeis com os nomes das

pessoas que deviam constituir o governo provisório e varias in-

dicações, a cumprir logo que a republica tosse proclamada. Re-

lemo los até os fixarmos na memoria e preparámo nos para os

inutilizar logo que a policia invadisse a casa. A anciedade era

enorme. De positivo sabíamos apenas que a guarda municipal

cercara o telegrapho e não a marinha, como fora deliberado ao

adoptar-se o plano revolucionário.

«Na estação do Terreiro do Paço todos os empregados que

faziam serviço na madrugada de 4 eram republicanos e deviam

retardar a transmissão dos telegrammas ofBciaes. O engenheiro

Silva conseguira, por meio de umas trocas, affastar n*esse mo-

mento os empregados que não tinham adherido »o complot.»

Comtudp, essa convicção de derrota não devia estar assente,

pois o revolucionário Celestino Steffanina assignalára o acto

enérgico da sabida para a rua das primeiras peças de artilha-

ria I.

(*) A Capital de 18 de Outudio de 1910.=Entrevista do dr. José Bar-

bosa.
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Assim o disse ainda o dr. José Barbosa : (*)

«Emquanto os organisadores do movimento se conservaram

no quartel general de S, Paulo, Steôanina íoi a diversos pontos

colher intormaçôes seguras sobre o que se ia desenrolando na

madrugada de 4, chegando a ir de uma das vezes a artilharia 1,

quando esse regimento começava a pôr na rua as primeiras pe-

ças»

Ainda o dr. José Barbosa, ao recolher-se pressuroso ao seu

consultório, registava o ataque de um grupo de homens á guar-

da municipal que guarnecia a Caixa Geral de Depósitos.

Os combatentes anonymos, n'uma lição exemplar, mas não

seguida, aos dirigentes que se iam occultando onde podiam, de

Irents se lançavam ao embate dos contrários, íorçando os á lu-

ga.

O dr. António José de Almeida, com o revolucionário An-
tónio Pires de Carvalho, apparecia no quartel de marinheiros

mais tarde, exercendo a missão humanitária de conduzir em au-

tomóvel ao hospital alguns d'aquelles que, desprezando a vida.

se haviam embrenhado na lucta, cahindo martyres do ideal.

O primeiro buscaria depois egualmente o ignorado poiso do

Hotel Central; onde também, como transição para o longiquo

logar de Algés, se encontrava o dr. Aflonso Costa.

Era o destino reunindo, na tuga, sob o mssmo tecto, os

dois inimigos de sempre, para que se não podessem, de futuro

exprobar procedimentos. . .

Allredo Leal, com Afíonso Costa, retrocedendo de Alcântara

de passagem pelo balneário, tinham o encontro com o almiran-

te Cândido dos Reis, cujo exaspero patente descreveremos.

De automóvel voltava com elle o primeiro, á Praça de Ar-

mas, annoiava o apparente socego do bairro, acompanhava a ca-

sa o almirante e, só, regressava a casa de um irmão, em Santos,

D'ali tentou sahir depois, ao recrudescer do tiroteio.

Sua cunhada e seu irmão tirando-lhe a chave da porta,

quizeram impedir-lhe o passo.

(^) A Capital de 18 de Outubro de 1910. = Entrevista do dr, José Bar
bosa.
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O revolucionário correu ao quarto, na intenção de reunindo

iençoes e descer pela janella.

Livre assim o camintio da porta, por preferido á arriscada

sabida exterior, Alfredo Leal vinha para ?. rua, onde o encon-

tro com um automóvel onde ia o irmão de Innocencio Camacho
Rodrigues, lhe facultou nova reunião com outros conjurados no

escriptorio das Aguas de Banzão na Rua do Arco do Bandeira.

Por seu turno, de novo irrequieto, e vendo seguir o almiran-

te, Aflonso Costa, procura um meio de locomoção, para outra

vez verificar o aspecto dos marinheiros.

Apoz trabalhos largos, infindo tempo, no decurso dos quaes

encontrava o dr. Malva do Valle, appareceu um velho trem de

praça, o n.° 44, tornado celebre.

Marcha o vehiculo, arrastando-se pelo mau calçado das ruas.

Antes de chegar á Praça de Armas é detido, communican-
dose-lhe a ordem de não poder seguir.

Eram forças monarchicas.

Retrocedeu e tentou seguir pelo Aterro.

Próximo ao quartel dos marinheiros é de novo assaltado.

— Alto! Quem vive?!. . .

O cocheiro, desprevenido, se vacilla um instante, breve se

julga salvo, com uma phrase

:

— Monarchia!

Clamando exaltado, o grupo rodeia o trem, emquanio o co-

cheiro, tremulo, vendo o prejudicial da palavra, exclama:

— Viva a Republica! n

Duvida o dr. Aflonso Gosta da orientação dos que o cerca-

vam.

Não lhe recorda o citar da senha revolucionaria.

Apenas ordena excitado, o regresso.

Entre invectivas retrocede o trem.

A' luga seguiuse uma descarga.

Um dos cavallos, traqueja ferido, arrastando-se o vehiculo

até ao principio do Aterro, onde o animal attingido, cae.

O trem, analysado, dá os vestígios de varias balas.

Providencial automóvel reconduzia na peregrinação até ao

Hotel Central, os dois conjurados.
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O ccho d'esse caso, não reproduzido em nenhum dos aucto-

res portuguezes de livros sobre a revolução, que consultamos, e

apenas citado (») por um dos protogonistas, o dr. Malva do Valle, a

Hespanha porem chegava, historiando-o assim os escriptcres do

visinho reino, António de La Villa e Augusto Vivero

:

«Cândido dos Reis, que ha salido con Leal, cree fracasado

el movimiento. Alfonso Gosta, cspoleado por la impaciência, re-

suelve ir ai cuartel de Alcântara. Un coche de punto, el nume-

ro 44, le Ilevará. «Si dentro de un cuarto de hora no he vuelto

— dice ai partir — que sigan mi camino otros exploradores.»

Arranca el vehiculo
;
pêro, antes de llegar á la plaza de Armas,

una patrulla realista le cierra el paso No se puede seguir,

«Costa, con enérgico mandato, desvia ai carruage por otro

camino y le hace seguir hacia el Aterro,, ya se vê el cuartel de

marineros, ya se Uega. De improviso, un grupo aparece en ia

soubra, y resuena imperioso alto!— Quiett vive? pregunta \\

mismo voz. El cochero vacila; enmudece, no sabiendo con quitn

se las ha, y, ai fin, todo empavorizado, responde

:

« — Monarquia!

«En mala hora se le ha ocurrido, pues le enfilan los tusiles

y se alzan vocês amenazadoras.

« — Entonces, — murmura temblorosa mente— viva la Re-

publica!»

t Alfonso Costa cree babcrselas con enemigos y desde el in-

terior dei coche le ordena volver en redondo. Entre juramentos

y latigazos gira el vehiculo; mas aun no se ha puesio en mar-

cha cuando retumba violenta descarga. La yegua, herida de dos

balazos, galopa freneticamente y va á caer á la entrada dei

Aterro. El auriga, que ha recibido un balazo en una de sus bo-

tas, se precipita dei pescante y huye tan celerosamente, que, sin

poner las manos en ella, transpone de um brinco la cancella

ferroviária. Y Alfonso Costa? Herido ? Muerto? Es casi seguro.

cCinco projectiles han preforado la lechumbre dei coche,

dos horadaron la portezuela izquierda y han roto las critales de

ambas, uno agujeréo el guardebarras, três atravesaron el vehi-

(*) A Capital de 26 de Outubro de 1910.
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culo de atrás adelante, dos rompéeron una de lans linternas.

Mas, por railagros azar, ninguno de los proyeciiles ha alcança-

do ai gran revolucionário, que abre tranquilamente ia portcr-

juela y sigue a pie en busca de sus amigos, sin revelar haber

sido tiroteado por los roarinos, que acaban de sublevar-se con-

tra la monarchia y que, á su vez, tambien le supusieron ene-

migo.» (*)

Passou o desconjuntado coupè 44, a ser alvo da admiração

de uns e ironias de outros.

Preferido por muitos para os seus passeios, como desejo de

os fazer em trem histórico, proposta chegou a ser a sua acqui-

sição para o museu, dando se até como tendo «mais direito do

que alguns que lá estão, entre os quaes um que apenas fez ser-

viço a Carlota Joaquina.» (-)

A despeito d*isso, a ironia teve maior força, vencendo a do

próprio dono do trem, ambicionando o arranjo de excellente

negocio e em nada ficou a ideia de uma subscripçao a 20 réis

por pessoa.

Contente íicou na chrisma de reltquia da revolução^ que

breve se apagou ante a mordacidade da critica, em que os pró-

prios auxiliares do movimento tinham ingerência directa.

Como pormenor ainda d*essas aventuras nocturnas e matu-

tinas se dera o disfarce do dr. Aflonso Costa, envergando uma
íarda de official de marinha, para que despercebido passasse á

vigilância policial, aliás descuidosa e atrophiada pelas bombas

que de instante a instante lhe tolhiam o passo.

A livro (*•*) isso ia, como successo certo:

c . . .quando o almirante Cândido Reis se suicidava, exe-

cutandose pelo crime de haver arremessado para a rua uma re-

volução que suppunha mallograds; quando os grandes tribunos

os grandes agitadores da Republica se eclypsavam; quando o

dr. Afifonso Costa, disfarçado em official de marinha, ia obser-

(*) «Como cae um trono» = La Revolucion en Portugal. — por Augusto
Vivero e Antoulo de la Villa=Fagina 116.

(**) «A Capital» =^ Outubro de 1910.

(***) Do «Desafio á debandada». — Lisboa-1912 — 2.» volume- Pagina
269.
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var, sobresaltado, a desorganisação lamentável em que liquidara

o plano conspirador; o commissario naval Marinha de Campos,

propunha ao revolucionário João Chagas o reunirem-se ambos
aos que áquella hora combatiam.»

Não tem extranhavel acolhimento a citação, se attendermos

a que no 28 de Janeiro de 1908, o advogado recorrera a idên-

tico disfarce:

«Na noite de 27, os conspiradores receberam n'uma casa da

rua do Desterro uma carta anonyma, prevenindoos de que se

não abandonassem immediatamente o edifício seriam denuncia-

dos á policia. A carta era evidentemente de um visinho medro-

so. . . Afionso Costa manda alugar outra casa na rua de S. Ju-

lião, n.° 32 e, vestindo a íarda de Marinha de Campos, percor-

re varias ruas da cidade, e entra em diversos portaes, sem que

a pohcia dê por tal.» (*)

Voltemos agora aos outros dispersos chefes de revolta.

José Relvas e o dr. Eusébio Leão, [eregrinavam nas ruas,

indecisos sobre o menos perigoso poiso.

De interesse é a descripção d'esse momento de angustiado

transe, leita pelo primeiro governador civil da Republica, o dr.

Francisco Eusébio Lourenço Leão: (•)

«Assim chegámos ao largo das Duas Egrejas, onde parámos

para resolver para onde haviamos de ir, visto que a policia se

nos encontrasse na rua nos prenderia. Hesitávamos entre o ho-

tel Borges, onde eu tenho amigos, o hotel de TEurope, onde cos-

tuma hospedar se José Relvas, e o meu escriptorio.

«Para entrar para o consultório era difficil, pois seria pre-

ciso chamar o guarda nocturno. Se não fosse isso seria o melhor

logar. Notámos, porém, que por um acaso feliz a porta estava

aberta e o guarda nocturno se entretinha a uma certa distancia

a conversar com uma mulher. Enfiámos, pois, para a escada,

abrindo cu rapidamente a porta do consultório. Pouco depois

José Relvas saiu para saber noticias ao «Século» e ao «Mundo»
e eu fiquei para lhe poder abrir a porta rapidamente. Quando

(*) A «Revolução Portugueza, por Jorge de Abreu = Pagina 3 .

(**) O Século de ^8 de Outubro de litlO.
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voltou trazia noticias dessnimadoras, verificando nós que o pla-

no se não executava.

^§;«De madrugada passaram pelo Chiado regimentos de infan-

taria e cavallaria, havendo pequenos intervallos de tempo d'uns

para os outros. Eram dos regimentos com que nós contávamos.

Porém, iam tão disciplinados, e com todos os officiaes, que logo

LUZ D ALMEIDA

{Grão-mestre da Carbonária Portvgueza)

comprehendemos que eram contra nós. Vendo que o plano fa-

lhava e receando compromissos para outras pessoas, queimámos
ii'essa occasião os papeis compromettedores que tinhamos com-
nosco.

« Al's 6 horas da manhã fomos para o hotel de TEurope. Ahi

VOL. III — FL. 17
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encontramos Carvalho Neves, um brazileiro nosso conhecido, em
cujo quarto nos installámos. Demos ordem a um criado para

que não deixasse entrar ninguém que não perguntasse por Car-

valho Neves.

«N*esse hotel appareceu nos depois José Barbosa, que tam-

bém era conhecido de Carvalho Neves, e Celestino Steflanina.

N'essa altura as noticias que tínhamos eram estas: que só arti-

lharia I e parte de infantaria i6 é que tinham entrado em com-

bate pela Republica e que dos navios ninguém havia desem-

barcvido. Julgámos, pois, a revolução mallograda, mas eu fui de

opinião que nos não retirássemos, esperando até ao fim, para

soÔrermos, se o fossemos, a sorte dos vencidos »

Foi o quarto n." 17 esse esconderijo onde ninguém sonhou

a existência de conspiradores. Era o alojamento habitual do de-

mocrata Carvalho Neves, que em 1891, lançara á publicidade

em Cantanhede, o primeiro numero de um jornal «A Liberda-

de Popular», que até ao seu ultimo n° o 16, trazia ao director

de 18 annos, 4 processos de imprensa, com prisão e multa.

Emigrou para o Brasil, para regressar nos fins d*esse anna

de 1910, e reentrando em Lisboa, fim de assistir ás testas po-

pulares dedicadas ao marechal Hermes e por elle alvitradas ao

«Mundo».

Como se n'clle entrevissem já um salvador de horas depois
y.

os democratas o apresentavam na tarde de 3 ao presidente Her-

mes, que o convidava até para visita ao palácio de Cattete:

— Vá fallar comigo, vá; já sabe que lá não ha ceremonias.

A revolução surprehendia 0^ tacultandolhe ensejo de dar

asylo, aos membros do directório, dr, Eusébio Leão, José Bar-

bosa e José Relvas e ao deputado José Maria de Moura Barata

Feio Terenas, que egualmente abandonou n'essa manha de in^

decisões, forçando a que nenhum papel desempenhasse em Lis-

boa e apenas levar a Coimbra e Figueira da Foz, onde chegava

na tarde de 4 & palavra animadora de uma victoria provável.

Comtudo bem sabia elle a isolada situação dos dirigentes

da revolta, conhecendo dubiamente a heroicidade de outros, co-

mo Machado Santos, ficando altivo ante a fuga de outros of-

ficiaes.

1



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 135

Vejamos os outros eclypsados do balneário.

Marinha de Campos propunha a João Chagas a acção effi-

caz.

Se não podiam dirigir, podiam combater, vingar persegui-

ções.

Propunha pois a marcha até á Rotunda.

João Chagas retrocedia.

— Para que me prendam? Não darei dez passos na rua

sem que um policia me agarre pelo braço e me conduza ao go-

verno civil. Dir-se-hia depois que me faço prender systhematica-

mente na hora do perigo, para não compartilhar dos riscos dos

que se expõem ás eventualidades da lucta. . .

O pamphietario ia assim acolher-se na sede da Empresa de

Aguas de Banzão, onde breve se lhe reuniram os outros revolu-

cionários, indo e vindo, demonstrando o livre transito, n*um

exemplo torte aos foragidos, cuja altitude foi descrlpta assim no

livro de dois republicanos hespanhoes:

«Leão e Relvas seguem a sua peregrinação perigosíssima, ex-

pondo-se a morte certa, ou a prisão. Em toda a parte a mesma
falta de noticias. Os grupos revolucionários desconhecem a si-

tuação exacta do movimento. Nada lhes disseram Steffanina,

António José de Almeida, João Chagas, Aflonso Costa, que iam

passando successivamente. Irresolutos, temendo o total fracasso

do conjura. Relvas e Leão, decidem acolher-se ao consultório do

ultimo, mas detem-nos grave preoccupação. Como entrar áquel-

las heras? Recorrer ao guarda-nocturno era expor-se a ser de-

nunciado á policia, que os deve procurar, pressurosa. Felizmen-

te a porta está aberta de par em par e o guarda, a curta distan-

cia, conversa com uma humilde peccadora. Entram rapidamen-

te, sem ser vistos; mas é tanta a sua impaciência por saber no-

ticias, que Relvas se abalança a ir procural-as ao «Mundo», ex-

pondo-se outra vez a seguro fuzilamento, se as forças leaes o

prendem. Abi sabe que Aflonso Costa percorreu a cidade em
automóvel, dirigindo a acção dos populares e que necessitou

deitar mão ao revolver para conter um policia que o pensava

deter. O «Mundo» está cheio de gente. A cada momento entram

correlegionarios com noticias, exactas umas, falsas outras, que se
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commentam e discutem, e vão para a typographia, porque o

jornal ha de sahir para levar alentrs â todos os que luctam e

encorajar os irresolutos. Relvas averigua que os populares estão

em acção constante e que já houvera lucta em vários sitios, que

João Chagas e António José de Almeida, vão de rua em rua,

ateando o fogo revolucionário; que Brito Camacho os imita, ar-

riscandose como elles, a mirte certa, n*uraa atrevidíssima pe-

regrinação por entre policias e soldados da guarda municipal.

Porém, em recurso, o que se sabe? Em resumo, apenas que in-

fantaria i6 e artilharia i, se sublevaram. Apenas a revolução

estava em começo. Relvas vae contar a Leão as desoladoras no-

ticias e em breve, como sinistra confirmação, passam pelo Chia-

do um regimento de infantaria e outro de cavallaria. Levam a

ofificialidade á frente, e tão silenciosa e ordenada é a sua mar-

cha, que bem se comprehende, serem torças leaes. E, sem em-

bargo, os dois regimentos estavam compromettidos para a su-

blevação! Sem esperanças, certos do desastre, Relvas e Leão,

destroem os papeis compromettedores, e resolvidos a soffrer a

sorte dos vencidos, vão ao hotel Europa e installam-se nos

quartos de Carvalho Neves. Ali apparecem pouco depois, Stefia-

nina e Barbosa. Este que conservava a lista dos eleitos para os

altos cargos da Republica, depois de a fixar na memoria lançou

fogo aos documentos.»

Ver-se-hia uma ironia dos auctoresdo i Como cae um trono»,

nos trecho de pagina 121, se osescriptores não tossem republica-

nos.

O facto de aguardar a sorte de vencidos, occultos em apo-

sentos de hotel pertecentes a outrem, se constituía desesperança,

não conduzia indubitavelmente a um aguardar paciente de um
Golgotha. . .

Em Portugal, Machado Santos dizia mais em ligeiras li

nhãs : (*)

«Quanto ao quartel general de S. Paulosó servia para os ge-

neraes revolucionários tomarem semi-cupios. Foi uma magnifica

(*) «A Revolução Portugueza» — Relatório de Machado Santos — Pagi-
na 9õ.
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descoberta para nenhum dos generaes comparecer na Rotun
da.«

Nos jornaes republicanos, onde outros dirigentes se encon-

travam, celeuma egualmente havia.

Na redacção do «Mundo», havia a essa hora enthusiasmo,

conhecidos já os pormenores de infantaria l6 e artilharia i.

D'ali se destacou para a reportagem, Hermano das Neves e

Augusto Rato, retrocedendo ao periódico ante o perigoso da

permanência nas ruas.

Manobrando, o director do «Mundo» António França

Borges, tomava apontamentos, consultando uma carta topogra-

phica de Lisboa, onde procurava reconstituir a marcha da

columna e as contrariedades ou regalias que se lhe poderiam

apresentar.

Deixando o dr, AÕonso Costa, depois de novo encontro onde

era dado o aviso do cerco do balneário e para este transmittido,

Manuel Soares Guedes, ia á redacção da aLucta» levar desâ-

nimos.

O dr. Manuel de Brito Camacho, director do jornal, longe

de perigos, estava esperando os acontecimentos.

O apparecimento do proprietário de tragatas, pallido e solu-

çante, lastimando que aos 61 annos ainda em aventureiros lan-

ces revolucionários estivesse envolvido, deu a nota alarmante de

um insuccesso, com consequências terríveis

:

«Estávamos nós aqui aguardando os acontecimentos, quan-

do Soares Guedes, nos appareceu pallido, transtornado, choran-

do como uma creança. Eram quasi três horas da manhã.

« — Que é isso, Soares Guedes?

« — Está tudo perdido!

«Ao Soares Guedes tora commettido um papel de valor no

movimento revolucionário, e elle só abandonou o seu posto, pa-

ra vir ter comnosco, quando adquiriu o convencimento de que,

na verdade, tudo estava perdido

«E assim elle chorava, não pelo receio do que pudesse vir a

succeder-lhe, mas porque via desfeito para sempre, o seu sonho,

porque sentia a impossibilidade de ver renovada uma semelhan-

te tentativa em seus dias, e não se resignava a morrer sem que



i'àS ARMANDO RIBEIRO

íosse proclamada a Republica. N'isto, chamam-nos pelotelepho-

ne, a uma conterencia cm casa do dr. Augusto de Vasconcellos.

Disse'mos ao Soares Guedes que cobrasse alento, pois nada esta-

va perdido, e íosse para casa esperar os acontecimentos. Ao che-

garmos a casa do dr. Augusto de Vasconcellos, toinos repetido

o que nos dissera Soares Guedes— Tudo perdido; a Casa dos

Banhos cercada, porventura os nossos amigos já presos, e as

tropas Jieis obedientes ao seu commando. Tudo perdido. A Afir-

mámos que era necessário esperar e voltámos para aqui, onde

já não encontrámos o Soares Guedes.» (•)

Dado foi o facto como tendo succedido n'outro local:

«No Hotel Central, acampamento agora dos dirigentes re-

volucionários, entra o director da «Lucta», dr. Brito Camacho.

«O dr. Affonso Costa, dirige-se-lhe:

« — Está tudo perdido! Que havemcs de fazer?

« — Esperar! redarguiu sereno o antigo deputado » (**)

A entrevista comtudo, effectuouse na residência do dr. Au-

gusto César de Almeida Vasconcellos Correia, no pateo do Len-

castre n.° 5, á Travessa de Santa Catharina, isto é, a curta dis-

tancia da redacção da «Lucta», com sede, n*essa epocha, na

Rua Anchieta, n.° 5, 2.°

Na entrevista em casa do dr. Augusto de Vasconcellos, pou-

co depois das 3 horas da madrugada, reproduziase o anceio e

o temor da situação.

O dr. Affonso Costa que até lá deitara, a custo, reteria toda

a scena do balneário e a origem da fuga, ou fosse o cerco ao es-

tabelecimento de banhos.

A causa mais uma vez falhara, estando perdido o trabalho

rebellionario.

Teve para o director da «Lucta» a interrogação:

— Que havemos de fazer!

O dr. Brito Camacho, retorquia

:

— Ha que esperar!. . .

{*) «A Lucta» de 23 de Abril de 1913.
(**) Como se implantou a Republica em Portugal = fNotas de um re-

volucionarioj LÍ8boa-1910=Pagina 17.
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Sahindo, emquanto o dr. Aflonso Costa ficava, para de ma-

nha seguir para Algés, como melhor reíugio, o jornalista volta-

va á redacção.

Soares Guedes, desesperançado, íôra occultar-se em casa, no

Cães da Viscondessa, crente de que jamais veria a Republica

em Portugal.

Próxima estava porem a sua victoria.

O revolucionário é que somente por três incompletos annos

com ella rejubilaria, por baixar á terra (•) consummidora do

corpo, emquanto a alma, presenciaria, quem sabe se desolada,

largos erros no ideal sonhado. . .

Como epitaphio teria dois trechos da «Lucta» : (*•)

«N'outro logar vae o relato do que toi o enterro de Soares

Guedes, um velho combatente republicano, subitamente victi-

mado por uma con^icsião, salvo erro de diagnostico.

«O partido evolucionista, por isso mesmo que se trata de

um republicano de velha data, dos que primeiro se afiBrmaram

intransigentes com o exiincto regimen, e sempre serviu a sua

causa com a maior dedicação e o mais alevantado espirito de sa-

crificio, entendeu que davia prestar-lhe homenagem, não só

acompanhando o seu cadáver até ao cemitério, mas ainda pro-

nunciando ali palavras de saudade, repassadas de magua.

«Queremos deixar aqui expresso o nosso agradecimento por

tamanha gentileza, que fundamente nos tocou, e procedendo

assim interpretamos o pensar e o sentir de todos os mem-
bros da União Republicana, em que Soares Guedes estava fi-

liado.

«Certo é que Soares Guedes logrou a felicidade de ver a

Republica, mas logrou-a por pouco tempo, morto subitamente

no meio das luctas em que andava para a sua consolidação.

«Pobre amigo! Desditoso camarada!»

Mais tarde, (•*•) em sessão da camará municipal de Lisboa,

(*) Fallecia em 20 de Abril de 1913, na villa do Barreiro.

f**^ aA Lucta» de 23 de Abril de 1913.

(***) íi de Julho de 1913
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era approvada uma proposta do vereador Ricardo Covões, antigo

revolucionário, para que a umarua existente nas terras do Monte,

e que começando na rua da Bombarda seguia á Damasceno

Monteiro, tosse dado o nome de Manuel Soares Guedes.

Devemos voltar porém aos successos d'essa madrugada de

duvidas e de receios, de perigos e de dedicações.

Na redacção da aLucta», de novo expozeram ao dr. Brito

Camacho, o estado desalentado em que Soares Guedes abando-

nava o jornal.

O jornalista egualmente se convenceu da derrocada, e para

que a coberto ficasse como ignorante de tudo, tracejava uma
noticia de simulada surpreza ante acontecimentos inespera-

dos. . .

Era o complemento da deserção.

Os cabecilhas não existiam, proclamando para a ausência

nos logares de risco, uma pretensa catasirophe.

Comtudo, alem, no ponto inverso a todo o percorrido cami-

nho, combatia-se heróica e audazmente pela Republica.

O tiroteio não podia causar illusÕes.

Ao sul e ao poente havia a visão da derrota, mas ao norte,

com o ganhar das primeiras victorias, surgia o sonho dos ven-

cedores.



IV

No Cães do Gaz.=0 grupo do almirante Cândido dos Reis.— A. mallo
grada tentativa de embarque.=0 emissário mysterioso.— Erra-
do aviso. = A dispersão do grupo. = Encontro de conjurados.=A
desiilusão do almirante Cândido dos Refs.

mretanto no Aterro, no Gaes do Gaz, novas dc-

sillusões se davam.

Chegara a hora do embarque dos lo offi-

ciaes conjurados, visando a effectuar a rebellião

a bordo dos navios, auxiliar o desembarque da

marinha junto á Rocha de Conde de Óbidos, de

onde marchariam sobre Alcântara, Rocio ou

Rotunda, segundo o ponto que, a essa hora, de maior appoio

necessitasse.

Em primeiro logar, apparecia o i.° tenente da armada José

Botelho de Carvalho Araújo.

Successivamente vieram, o capitão de fragata Fontes Pe-

reira de Mello, os 2.»' tenentes de marinha, José Joaquim Mar-

ques da Silva Araújo, Francisco de Aragão e Mello, Monteiro

Guimarães, Sousa Júnior e Assis Ferreira, que se reuniram ao

almirante Reis e ao tenente de caçadores Hélder Ribeiro.

Do elemento civil, ninguém, do Chire nem signal.

O tenente Carvalho Araújo, dirigindo se a uns marítimos

alli apparecidos de repente, julgou-os dos seus e dirigiu-lhes a

senha:

— Mandou me procurar ?

VOL. III FL. 18
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Em vez da contra-senha Passe cidadão^ apenas uma nega-

tiva de surpreza.

Nasceram suspeitas de traição.

Â esperança ainda não abandonara os conspiradores.

Os tenentes Carvalho Araújo e Sousa Júnior, íoram em bus-

ca do Chtrej convencionado para o embarque.

Distante o avistavam de caldeiras apagadas, sem apresto pa-

ra o movimento, que desconhecia.

Os dois conjurados, verificaram o tacto,em rápida inspecção.

Fora esse o barco que devia estar preparado por Soares

Guedes e Joaquim Pessoa.

Comtudo, por um notável convencionalismo, abafando a

própria certeza, disseram-se equivocados no nome do navio.

Em vez do Chire, devia ser o Dinorah^ que já pela janei-

rada de 1908 estivera para receber João Franco a bordo, como
ponto transitório para um vaso de guerra.

Enveredaram pois até ao Dinorah e mal o almirante Reis,

já pallido e irritado, com os tenentes Araújo, Hélder Ribeiro e

Monteiro Guimarães, punham pé no vapor, o mestre, jugando os

simples passageiros, elucidava:

« — Saberão vossorias que o vapor não está navegável!

O almirante Reis, estacou, ficando corno que anniquilado.

Breve foi essa perturbação

Ordenava ao tenente Monteiro Guimarães, a verificação do

estado descripto.

Era certo: o Dinorah não tinha pressão sufficienie para na-

vegar, o que só se conseguiria, esperando.

Os obstáculos surgiam assim, passo a passo, impedindo o

embarque, levando o Desespero, era o Destino encaminhando o

chele militar da revolta para o campo dos vencidos, atirahindoo

para a morte, por suas próprias mãos.

Cândido Reis, mandava como emissário o tenente Carvalho

Araújo chamar os outros conjurados, que se haviam affastado

ante a concentração de forças não adherentes.

Ignoran io esse facto e que Carvalho Araújo, os andava pro-

curando, de seguida delegava idêntico encargo no tenente Mon*
teiro Guimarães.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 143

Reuniram-se ambos no executar da missão.

Dirigiam se ao barco appressados, demais tendo ouvido as

salvas que, por serem de nove tiros foram julgados das torças

(leis.

A guarda fiscal tomava posições.

O governo principiava a manobrar, pensavam.

Â serenidade começava a fracassar.

Entretanto o capitão do Chire, Casimiro José Sabido, ia ba-

ter á porta do beliche do do Dtnorahy Joaquim José Rodrigo, e

participando-lhe que a revolução rebentara, assignalou-lhe a

comparência de alguns oflBciaes desejosos de embarcarem, com
destino ao cruzador S. Raphael.

Vestindo-se á pressa, corria á coberta onde se lhe deparou o

almirante Reis, que o interrogou;

— Pode levar-nos a bordo do S. Raphael !

— Que horas são?

— Deve ser hora e meia.

— Não sei se tenho pressão suficiente para navegar. Como
só devíamos partir ás 4 horas da madrugada. . .

Insistindo Cândido dos Reis pela verificação, o comman-
dante do Dmorah, descia á casa das machinas, obtendo do 2°

machinista a resposta de que estando ausente o 1° machinista,

tomava a responsabilidade do serviço, aprestando aliás o barco

a sahir antes de um quarto de hora.

Joaquim Rodrigo, declarava ainda o encargo, e determinando

os preparos para a partida, mandava começar a taina pelos ma>

ritiroos.

A nova de revolta, amedrontou alguns, que, entrevendo pe-

ripécias difficeis, manifestaram vontade de fallar ás familias.

Houve a recusa terminante.

Ao perigo da divulgação, leunia se o tempo perdido nas

idas e vindas.

O almirante, nervoso, impaciente, assistia a esses prelimi*

nares.

Só socegou quando o capitão do Dinorahy lhe disse que tu-

do estava a postos.

Então, n'um gesto largo e precipitado, despojou-se do so-
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bretudo negro sob que occultava a farda e atirou-o ao chão, com
o chapéu de coco. Depois collocou na cabeça, o bonet de ofQcial

de marinha.

Surprehendido escutara os únicos três liros de bordo e ape-

nas os q, que se pensou logo disparados de artilharia i.

O desalento começou.

Porém o Dinorah estava já cm estado de seguir, bastando-

lhe desamarrar o ultimo cabo.

N*essa altura, appareceu oôegante um informador desco-

nhecido: (*)

«Cândido dos Reis, depois da 1 da noite, dirigia-se á mura-

lha do Gaz, e, com um grupo de ofiBciaes de marinha, procura-

va o capitão do vapor «Dinorah» para que os conduzisse a bor-

do do «S. Raphael». Em dez minutos poderiam largar, infor-

mou o capitão. O almirante, que vestia sobretudo e chapéu de

coco, despiu o sobretudo, substituiu o chapéu pelo bonet do uni-

forme e ficou devidamente fardado. Já tudo se preparava quan-

do um individuo appareceu na muralha a dizer offegantemente;

— « Meu almirante. . . está tudo furado. . . Infantaria i6

está a fuzilar o povo, que tentou assaltar o quartel. Os signaes

estão todos trocados. . .

— « Não pode ser! Os signaes estão certos. . .

— « Estão trocados, meu almirante, insistiu o individuo de

chapéu de palha. E' inútil fazer mais sacrifícios. . . Não vale a

pena, está tudo perdido. . .

«Cândido dos Reis, desembainhou meia espada, n*um gesto

de desespero e disse:

— ff Tudo perdido! Já não ha homens capazes de salvar este

paiz! exclamou o heróico official.

«Vestiu novamente o sobretudo e poz o chapéu de coco,

saltando em terra.»

Esse emissário desconhecido, só proclamado «o homem do

chapéu de palha e fato claro», daria margem a accusaç5es gra-

ves e que não chegaram a ser esclarecidas: (•*)

(*) Como se implantou a Republica em Portugal fNotas de um revolu-
cionário—Lisboa I91o:=Pagina 52.

{**) A Alvorada, de Mário Monteiro, numero de 14 de Abril de 1912.



AUEVOLUÇAO PORTUGUEZA 115

«Mas quem era o homem do chapéu de palha que foi ao

Gaes do Gaz, avisar o almirante Reis, de que estava «tudo per-

dido» e que era melhor tugir?

«Pois não ha por ahi quem o conheça? Ou haverá fortes

motivos «particulares» para occuitar o nome de quem desviou

com tanto interesse o almirante procurando encaminhal-o para

casa?

cE se houve tal interesse, não se ligará esse desejo de o afas-

tar da revolução com o tacto da sua morte na hora em que o

audaz official decerto desejaria estar na rua com o seu grupo

que lhe foi criminosamente roubado por Machado Santos?!. . .

«Ha dentro de muitos «heroes» o estofo esplendido de hy-

pocritas e assassinos!!!. . .

«Mas a luz ha-de fazer-se, descancem, ainda quc ponham a

nossa cabeça a premio! ...»

Citado foi o nome do tenente Francisco de Aragão e Mello,

como o do emissário que a Gandido Reis transmittira, da mu-
ralha do Aterro, as noticias alarmantes, causa evidente do de-

sespero do almirante, pelo erro dos informes dados.

Foi a afirmativa desmentida comtudo por um official do

grupo do Gaes do Gaz, o tenente Garvalho Araújo: ()"
— « Quem era esse official?

-^«O tenente Aragão e Mello, o homem que foi a alma re-

volucionaria dos navios, no periodo da organização* Porque,

creia isto: no trabalho de preparação dos espíritos houve mui-

ta heroicidade, muita valentia que mereciam historia. O perigo

não existiu apenas dentro das horas decombate, existiu também
€ permanentemente, durante a obra de aiiciaçao, que se fez,

dentro dos navios e dos quartéis, á custa de sacrifícios tremen-

dos. O Aragão, destacadamente, arriscou tudo, expondo-se le-

merariamente numa quasi loucura! Era vigiado, olhado com
desconriança, e para isso concorria a clara falta de disciplina

com que as praças se lhe dirigiam, num quasi «tu cá tu lá»

nascido das reuniões. . .

(*) O Mundo — Dezembro de 1910.
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« E O sr. Araújo, emquanto falava do seu collega, passeava

agitadamente r.a sala. A'3 vezes detinha-se para dizer: «Isto é

alguma coisa. . . Isto é trabalho. . . »

«Depois, reatando, continuou:

—«O Aragão íoise do cães, e, incançavel, expondo se sem-

pre, andou pelas ruas, entrou nos quartéis, a sondar os aconte-

cimentos; soube depois que voltou lá abaixo, porém em occasiãa

em que já lá não estava nenhum official.

— «Essa ultima affirmação vae contra outras, que dão o te-

nente Aragão talando da muralha para Cândido dos Reis, e di-

zendo-lhe : «Meu almirante, basta de sacrifícios! Infantaria 16

está fuzilando o povo!»

— «O Aragão não pode ter comunicado com o almirante.

Pelo menos não o tez emquanto ali estivemos. Quem lhe falou,

isso sim, foi o Hélder, que, a nosso pedido, foi ao Dinorah le-

var as noticias recebidas, transmitindo também as resoluções do

conselho dos officiaes.»

E' de flagrante coherencia este depoimento com outros, ci-

tando todos o tenente Aragão e Mello como communicando a

pretensa derrocada aos outros ofSciaes e não ao almirante Reis,

que d*esse aviso teve conhecimento pelo tenente Hélder Ri»

beiro.

São ainda os escripto-es hespanhoes Augusto Vivero y An-

tónio de La Villa, que com os revolucionários privavam, os at-

ôrmadores do facto:

cEs la senal de haberse sublevado artilleria i. El desaliento

desaparece ante profundo regocijo. Por desdicha es poço dura-

dero, porque llega, velozmente, un emisario. Es oficial de Mari-

na, el valeroso conspirador Aragão y Mello, alma de la conjura

en los navios. Entrecortadamente, con lagrimas en la voz, va

matando las ilusiones de todos con noticias vagas, desconsola-

doras. Los populares han sido rechazados á tiros dei cuartel de

Infanteria 16 traidor á la causa. Falló la revuelta.

«Caen aquelles frases cual gotas de piorno derretido sobre

los craneos. Nadie habla. La amargura los sobrecoge á todos.

«Los oficiales deliberan rápida, sumariamente. Será bueno

aplazar el embarque hasta adquirir noticias seguras. Por deci-
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sion de todos, Hélder Ribeiro va ai Dinorah á noticiarle á Dos

Keis cuanto ocurre, y llenos de lagrimas los ojos, le refiere ai

grande patriota cuanto acaba de oir.

«Dos Reis le escucha atentamente, lleno de ansiedad, y pro-

nuncia^ dolorido, algumas palabras:

« — Fracasó todo ! A qué seguir ?

«Y dispone que Hélder Ribeiro aconseje á sus companeros

que se dispersen, procurando no caer en manos de la Policia.

Los conjurados se ale)an tristemente.» {*)

Deve se vêr porem, em relação ao ofiGcial mysterioso trans-

missor do desanimo ao núcleo destinado á abordagem dos na-

vios, que se não íoi o tenente Aragão, como parece provado, o

portador da falsa nova sobre infantaria i6, um emissário houve

sobre o assumpto em conveniência directa com o almirante Reis e

d*isso faz ainda menção o tenente Hélder Ribeiro,—um dos cfB-

ciaes destinados ao e nbarque no Cães do Gaz,— nas seguintes

palavras: (#*)

«Chegando ao Aterro e depois de reunidos os officiaes cuja

missão especial consistia em ir a bordo dos navios de guerra

buscar contingentes de marinheiros, entramos nos vapores pre-

parados para o transporte das forças. N'esta altura appareceu

para o almirante Carlos Cândido dos Reis a primeira arrelia.

Os dois vapores tinham as caldeiras apagadas e os homens do

togo recusavam se a accendel-as e a fazel-os marchar para junto

dos barcos de guerra. Gastamos em convencelos uma hora ou

mais. Por fim, apenas um dos fogueiros se prestava a ajudar-

nos, mas, no emtanto e em meio de outras contrariedades, to-

dos de mclde a quebrantar os mais valorosos de animo, surgiu

um emissário a communicar ao almirante que os populares

haviam assaltado o quartel de infantaria i6 mas que os solda-

dos do regimento os tinham repellido a tiro. Carlos Cândido
dos Reis desanimou e esse desanimo ainda mais se accentuou

quando, logo a seguir, reconhecemos que de artilharia i não vi-

nha o signal demonstrativo da sua adhesão ao movimento.»

(*) Como cae um trono—La Rtvolucion en Portugal ^Pagina 174.

(**) A Capital de Ib de Outubio de 1910.



148 ARMANDO RIBEIRO

E' certo comtudo que o 2.° tenente Aragão, quando todos

ascendiam á classe superior, n'aquelle posto ficava, indo a Africa

como governador do districto de Tete, com passagem ainda pelo

quartel de marinheiros,como encarregado do livro do ponto.(i 9 i 3).

Auxiliando a citação do apparecimento do emissário myste-

rloso, mas lançando extranha perplexidade sobre a situação dos

barcos, surge novo relato, onde, contra todos os outros, se apre-

senta o Dinorah facilitando viagem, o que é contrariado, com
bases certas, pelos officiaes aprestados para o assalto dos cru-

zadores.

Pretendia se ecclypsar esse evidente olvido do plano estabe-

lecido, em entrevista de Joaquim Pessoa, director gerente da

casr\ de banhos c que aliás, parece, não teve interferência no
combinado apresto dos barcos.

Descreve elle assim a scena do Gaes do Gaz: (*)

«Chegou, finalmente, o decisivo arranco. , . Havendo sido

determinado fazer-se a revolução. . . quando se fez, eu, sempre

de vigia ao movimento dos vapores cujas tripulações por vários

motivos me eram mais ou menos affeiçoadas, e, pelos quaes,

portanto, eu podia conhecer, sem lhes dar a perceber, os meus
intentos, como e com o que podia contar, eu, como dizia, tratei

de pôr debaixo dos olhos o Dinorah e o Leonor^ que, fatalmen-

te, desempenhariam o papel necessário. Ficara também assente

com Gasimiro José Sabido que a tripulação do seu Chire, que
era o barco que convinha, pela sua grande lotação e velocidade,

mas que se encontrava sem togo, no momento opportuno assal-

tasse o Dinorah e o Leonor^ a fim de n'elles seguir para bordo

dos barcos de guerra quem nós quizessemos.

«De tacto pouco depois da 1 hora da manhã de 4, Cândido
dos Reis com uns dezesete ou dezoito offlciaes de marinha, che-

gava ao Gaes do Gaz, recebendo de Soares Guedes a necessária

segurança para embarcar no Dtnorah com os seus camaradas.

Cândido dos Reis e os outros saltaram paia o referido barco,

dispostos a seguir immediatamente para a sua missão. Porém,
no momento em que o Dmorah já de proa aberta ao mar, ia

(#) O Século de 22 de Outubro de 1910
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soltar SC do ultimo cabo, um official de marinha vestido á pai-

sana, appareceu dizendo que a revolução estava gorada e que

tudo o que se fizesse mais era um risco inevitável. Esta infor-

mação tQZ soSrer Cândido dos Reis, mas o grande homem, con-

vencido da verdade, ou pelo menos da boa íé do informador,

ANTÓNIO MARIA DA SILTA

(Vice presidente da Alta Venda C* .
• P- .•

)

voltou para terra com os camaradas, seguindo não se sabe para

onde.

— « Era republicano o informador?

— « Sem duvida. E as suas palavras ioram absolutamente

sinceras.

— aQuem era o official ?

— a Não conheço.»

Resalta porém o facto de que o Chire, com cuja tripulação

se contava para o assalto ao Dinorah, se manteve sem fogo e

com a maruja não filiada no plano. O segundo barco, longe de

oíler^^cer a citada segurança de embarque, nem pressão possuia

para navegar, constatado tudo pelos officiaes revolucionários

VOL. III — FL. 19
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destinados ao lance, de risco, do assalto aos navios de

guerra.

E' obvio pois que os barcos não estavam aptos para seguir,

com causa, na lalta de ordens n'esse sentido pelos encarregados

do estabelecimento decommunicação entre o Aterro e es cruza-

dores.

Um rápido conselho, deu a nota de desespero, embora se

pretendesse irisar uma situação de espectativa, indo ao almiran-

te o resolver supremo de um recuar de intenções, aliás n'elle

pouco presumível

:

«Esse conselho decidira adiar o embarqne por mais algum

tempo até os officiaes alcançarem noticias exactas sobre o que

se estava passando n*outros pontos de Lisboa. As suas resolu-

ções, clarc é, ficaram no entanto dependentes do arbítrio do al-

mirante. O tenente Hélder, depois de conferenciar sobre o as-

sumpto com Cândido dos Reis, voltou para junto dos seus ca-

maradas da marinha e communicou-lhes que o almirante desis-

tia do embarque.» ()

Evidenciase a desconfiança nos informes do homem do-

chapéu de palha, mas assim, porque se effectuou sob tão diminu-

tas bases de crença na derrocada, a dispersão do núcleo do Cães

do Gaz?
Como que n'um esclarecimento, que o seu auctor todavia

encobriu sob anonymalo, appareceram para nova versão, os trechos^

de «apontamentos de um oíficial da armada que esteve ao ser-

viço da revolução republicana, em terra, mas que seguiu de

perto todas as operações»: (#*)

aNas operações revolucionarias da gente de marinha deram-

se episódios importantes, que ainda não toram trazidos a publi-

co. Não se disse ainda, por exemplo, que no Tejo havia navios

que oflíereciam perigo ao movimento, e que se os revolucioná-

rios os não tivessem tomado a tempo teriam mesmo probabili-

dades de suílocar a revolta. Comecemos, porem, pelo que se pas-

sou em terra.

f#) A Revolução Portugueza, por J. Abreu=PagÍDa 159.

(•*) O Mundo de 15 de Outubro de 1910.
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«O primeiro combate havido em Lisboa, depois do sinal

para a revolta, toi o do corpo de marinheiros ainda em efectivo

diminuto, contra cavallaria 4 e infantaria i, no Aterro. N'esse

combale, os marinheiros, com os seus poucos officiaes, repeliram

valentemente o inimigo, voltando ao seu quartel. A gente dos

navios não veiu para terra logo depois do sinil, porque os offi-

ciaes da armada, que em certo ponto deviam comparecer n'um

pequeno vapor, officiaes que eram diversos dos que á mesma

hora cumpriam o seu dever invadindo e revolucionando o quar-

tel, num assalto em que ficou ferido o comandante do corpo e

íoram presos os oficiaes do mesmo corpo que resistiram, aquel-

les oficiaes, que por uma serie de fatalidades já apareceram em
pequeno numero junio do seu infeliz almirante Cândido dos

Reis, que com elles devia ir buscar a gente dos navios depois

do sinal dado, por fatalidade também, alegando a certeza do in-

sucesso pelo falta á ultima hora de elementos com que conta-

vam, recusaram-se, por isto, a embarcar com o seu almirante,

julgando tudo perdido.

«E o infeliz almirante Carlos Cândido dos Reis, sabendo

que já tantos camarados seus, oficiaes, sargentos e praças esta-

vam compromettidos e, mesmo batendo se, seguiu só, não se sa-

be para onde, e ou toi assassinado nas ruas depois, ou se suicidou,

o que parece mais provável, e decerto será averiguado no futuro».

E* evidente que o reunido conselho debateu a nota de uma
irremediável casastrophe.

Não houve a concordância n'um paciente aguardar de aconte-

cimentos.

Serve de desculpa o pouco propicio da occasião, para sere-

nidade de analyse de probabilidades.

A situação ali vista embora falsamente, dava a derrocada

dos planos.

Os regimentos julgados adherentes ou pelo menos não hos-

tilisantes, iam tornando posições contrarias a essas presumidas

attitudes.

Caçadores 2 e 5, infantaria 2e 5, parte de cavallaria 2e 4,

longe de assumir uma perpectiva de indecisão, tomaram o as-

pecto de torças envolventes dos partidários da Republica,
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Os vapores, que deviam estar aprestados, mantiveram-se

sem pessoal e sem as machinas accionadas.

E' saliente o tacto e exiranho, desde que positivamente se

accentuara que Soares Guedes, havia sido avisado por causa dos

barcos e assim o communicára o almirante Reis a Machado San>

tos, na tarde de 3, no Centro do largo de S. Carlos.

O elemento civil ou desistira ou íôra attrahido a cilada ou

impedido de se manifestar.

Quando se ergueu uma suspeita sobre a falta do grupo de

José António dos Santos Belém, o almirante deflendeu-o, pois

tinha sua confiança, e d'elle fazia seu ajudante de ordens,

O chefe de canteiro sahido da choça Butça^ barraca Segre-

dOf expunha depois assim as causss da falta de comparência no

Cães do Gaz

:

«No dia I de Outubro, era um sábado, vários amigos com
quem comuniquei, aqui e ali, disseram-me de um modo va-

go, que a revolução era no dia 3. Fui imediatamente para ca*

sa a esperar ordens, e assim me conservei todo o dia de do-

mingo, sem que alguém me levasse a noticia. . . E, como na

segunda feira, dia de trabalho, tivesse serviço no cruzador «D.

Carlos», fui a bordo. Pude então comunicar com outros car-

bonários que me garantiram o movimento para o dia seguinte.

Do «D. Carlos» vim a terra, onde soube da morte de Miguel

Bombarda. D'ahi a pouco entrei no «S. RaphacU, mas ali nin-

guém sabia coisa alguma do movimento, o que lançou no meu
espirito uma certa contusão. Entretanto, os marinheiros conse-

guiam mandar a terra uma ordenança, e esta poude regressar

com noticias positivas: a revolução fazia«se! Então, desembar-

quei e fui a casa, com a certeza de encontrar noticias. . . En-

ganei-me, porém, ninguém lá tinha ido. . .

«Este facto deu me que pensar. Eu tinha de me achar á i

hora da noite no Cães do Gaz, necessitava de tempo para avisar

a minha gente. Porque não me avisaram? Tentei entretanto,

remediar as coisas de alguma forma, e, com o auxilio de um
dos do meu grupo, fui avisando os homens que deviam acom-

panbar-me. . . Assim adeantava serviço. . .

«Tomei um eléctrico t: romo ia nervoso, não reparei em
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quem estava. Imagine V. o meu espanto, quando ao apear-me

em Santa Barbara, vejo apear também o sr. Machado Santos. E'

claro que comunicámos, sendo n'essa occasiao que eu tive a

noticia official. Perguntei-lhe, então, pelo armamento, porque

embora v. ache esquisito, eu ainda a essa hora não estava arma-

do, em contrario do que, pouco antes, o sr. Machado Santos al-

armara ao sr. Cândido dos Reis. Foi ahi que elle me disse:

— « Appareça á noite no Centro de Santa Izabel, por que v. vae

comigo, assim como os seus homens, pôr em pé infantaria i6

e artilharia i !

«Cahi das nuvens!— E o sr. almirante?! perguntei espan-

tado.— «Não se aíBija!— explicou elle— porque o sr. almi-

rante tem lá muitos marinheiros. . .» A noticia não me agra-

dou, e resolvi a todo o custo procurar o sr. Cândido dos Reis ou

o sr. Fontes Pereira de Mello Durante o resto da tarde andei,

corri, suei, mas debalde. Na Cordoaria Nacional, o sr. Fontes,

quando eu cheguei, tinha sahido minutos antes. . . Que tazer,

pois, senão conformar-me? Assim âz e, ás lo horas da noite,

lá estava no Centro de Santa Izabel, que por signal estava já

cercado de policia, o que não evitou que !á entrássemos. .

«Eis aqui porque eu não compareci no Cães do Gaz, onde

estava combinado que eu tosse para embarcar com o meu gru-

go, em companhia dos oíficiaes. Comprehende muito bem que

depois do sr. Carvalho Araújo dizer que uma das causas do não

embarque íôra a ausência dos populares, e depois de um leitor

do «Mundo» perguntar porque é que os populares não tinham

apparecido, eu não podia ficar silencioso, deixando assim que

os que me conhece*^, e sabem que o chefe d*esse grupo sou eu,

atirem para cima de mim com suspeitas que me não lisongeiam

nads. Essa foi a única razão do meu postal.

«E o Belém, dignamente^ com nobreza, accrescenta

:

— «Queira escrever lá isto, hein? Eu vim á estacada sim-

plesmente para explicar a minha ausência, Id em baixo.

— f Socegue, que eu porei tudo por meudo. Mas diga-me

uma cousa: o almirante saberia da contra ordem que o retirava

do Cães do Gaz ?

— «Qual! Sabia lá! O que estava combinado, estava com-
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binado! E tanto assini é, que, quando lhe foram ao cães dizer

que infantaria i6 estava a fuzilar o povo, o sr. Cândido dos

Reis exclamou para o sr. Fontes Pereira de Mello: «Ahi está

porque o Belém não appareceu!» E* que elle bem sabia que eu

tinha homens, não tinha borregos, e que, uma ordem que rece-

bêssemos havia de se cumprir, sahisse-nos ao caminho Deus ou

o Diabo!. . ,

«Depois, já empe, n*um tom acentuado de tristeza, o Belém

conclue:

— «Tudo isto íoi uma desgraça. Esta e' que é a verdade.

Creia, se os meus homens fossem ao Cães do Gaz, nunca o al-

mirante teria o fim que teve. Mas estava escripto, acabou-se!» (*)

A scena do Cães do Gaz, como base da morte do almirante,

é diíficil de reconstituir pela constante controvérsia a notar en-

tre todos os depoimentos.

Assim vemos o commissario naval Machado Santos, regis-

tando que não só José António dos Santos Belém, desconhecia a

existência do Cães do Gaz, como não tinha commissão especial

a dentro dos partidos revolucionários.

N'estas affirmativas, como poderia Cândido dos Reis aguar-

dar a chegada de Belém e do seu grupo?

Vejamos o relatório de Machado Santos; (*«)

«Eu ignorava completamente o local que Cândido dos Reis

havia escolhido para o embarque dos officiaes que deviam apo-

derar-se dos navios; egualmente ignorava onde tinham resolvi-

do estabelecer o quartel general da Revolução.

«Já quando foi do 28 de Janeiro, o cães da Viscondessa ti-

nha sido escolhido horas antes do movimento. E para a ida dos

officiaes para bordo não se contava com o auxilio do elemento

civil, a não ser de Soares Guedes e Joaquim Pessoa, que deviam
arranjar os vapores. Nenhum grupo lôra escolhido para nos

acompanhar. Na preparação do movimento de 4 de Outubro, o

capitão de fragata Fontes Pereira de Mello, que confiava mui-

{•) O Mundo =OutuhTO de 1910,
(**) A Revolução Portugutza — Relatório de Machado Santos. = Pagi-

na 94.
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tissimo em José António dos Santos (Beleni), havia resolvido

confiar-lhe a guarda de seu filho, official de caçadores 5, que el-

le desejava que se reservasse para amparoda sua tamilia, nocaso

da sorte das armas lhe custar a vida.

«Mais tarde, Belém devia seguir com o seu grupo para o

Arsenal de Marinha^ no caso do desembarque se efifectuar ali,

para com a sua gente prender os ofiBciaes de serviço á Majoria

e ao Arsenal, e auxiliar a guarda dos marinheiros na deteza do

mesmo até ao desembarque do pessoal de bordo. Quando o ca>

pitão de fragata Fontes desejava conferenciar comigo era o Be-

lém que elle encarregava de me avisar. Quando Belém, na tar-

de do dia 3, me dis^e que não tinha destino ou posto indicado,

disse-lhe que viesse comigo para infantaria i6, não porque pre-

cisasse do seu auxilio, porque o grupo Meyrelles era bastante

numeroso e aguerrido, mas para não deixar sem commissão um
homem tão valente e dedicado como elle; tanto eu como o Belém

ignorávamos que existisse um Cães do Gaz e ainda hoje não sei

bem qual dos cães do porto de Lisboa tem esse nome.

«Tantas são as variadas versões que correm sobre o proce*

dimento dos officiaes a bordo do «Dinorah», que eu não desejo

d*ellas íazer-me echo; comtudo, estranho que não tivessem íeito

o mesmo que mais tarde executou o meu valente camarada Ma-

ríanno Martins. Este não esperou que o vapor tivesse pressão

;

ura simples bote lhe serviu para isso!

«O signal de 3 i tiros era tão ruidoso quanto impraticável

de se dar. Os navios limitaram se a dar 3 tiros e artilharia 1

poucos deu a mais, talvez uns 9. 3l cartuchos de salva não é

coisa que se possa esconder em qualquer canto do navio; 3 i

cartuchos levam tempo a safar dos paioes e os marinheiros re-

voltados a bordo teem mais que fazer do que entreterem-se a

dar salvas imperiaes!

aQuem transmittiu aos navios a ordem para se revoltarem

fui eu, porque só a minha pessoa é qué estava em contacto com

elles e só a mim é que davaT. a honra de conhecerem como
chefe. Os tenentes Aragão e Mello e Cabeçadas tinham sido

postos por mim em contacto com a guarnição do seu navio e o

mesmo se deu no «D. Carlos» com otenentePhilemon. Como Can-
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dido dos Reis havia combinado na Conimissão de Resistência

não haver signal algum, a ordem que transmitti para bordo toi

para a revolta geral ser á 1 hora da noite. Se o «S. Raphael»

deu os 3 tiros foi porque José Malta assim o havia combinado

para o 4 de Abril com os soldados de terra. O tenente Cabeça-

das a bordo do Adamastor não ordenou a salva de 3l tiros por-

que também não sabia d*este pheuomênal disparate.

«O dever dos officiaes do Cães do Gaz era seguirem imme-

diatamenie para bordo dos navios onde se tinha dado a suble-

vação, em vez de abandonarem o almirante. Senhores d*um um-

CO naviOj eralhes íacil apoderarem se dos outros sem para isso

necessitarem do elemento civil.

«Aos marinheiros não lhes faltava coragem e dedicação! Só
os cegos é que não viam isso!»

Em parte resalta o facto patente de uma appressada orga-

nisação revolucionaria, e até o olvido das praticas estabeleci-

das.

E' certo que Machado Santos, não assistindo á reunião da

Rua da Esperança, não tomara conhecimento da ordem de ser

dada uma salva de 31 tiros, não participada, como de conve-

niência, ao chefe do movimento em infantaria I6; talvez por

este a haver combatido antes. Mas de diflBcil percepção, é o facto

de seextranhar a não execução da salva, quando houve falta de

ordem para os navios, fazendo três tiros como obediência sim-

ples ao determinado para os anteriores fallidos movimentos co-

mo o 4 de Abril, i5 de Julho e i9 de Agosto d*esse anno. (*)

Necessidade ou intenção especial, promoveu-se o desvio pa-

ra o Centro de Santa Izabel do grupo civil que devia actuar com
o almirante Reis.

Conhecidas as suas tendências para o exaspero, não era de

alta presumpção o anterior dos arrebatamentos, collocando fora

da lucta o enião chefe de toda a engrenagem revolucionaria.

O facto consummouse ante o desenhado espelho de um inú-

til sacríãcio.

(*) Citados nas devidas alturas do 1.° e 2.° volumes da nossa obra A
Revolução Portugueza. fl.' parte)=N. d'A.
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O almirante Reis, convulso, desistia do proseguir da ac-

ção.

Apoz ter confiado ao tenenete Hélder Ribeiro o encargo de

o participar aos cooperadores do movimento, esclarecia:

COhdKEL CORREIA BARRETO

(Primeiro ministro da guerra do regimen republicano)

« — Está tudo perdido!... Não 'podemos eflectuar^o de-

sembarque da marinha, porque os dois vapores não vãojunto
dos navios de guerra; infantaria 16 conserva-se 6el á monar-

VOL. III — VL. 20
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chia, artilharia 1 não adheriu; dos outros regimentos não ha si-

gnal de cooperarem na revolta. Falhou a tentativa. . . O me-

lhor agora é todos nós voltarmos cada um para sua casa, mas
de modo que a policia os não surprehenda.»

E n'um sorriso, falsamente animado, determinou

:

— Os senhores podem desembarcar já. Eu ainda me demo-

ro no vapor alguns minutos.

Deb?lde os conspiradores insistiram para que com elles fosse.

Ficou.

Perscrutando as trevas, só abandonou o Dmorahy quando

todos os outros dispersaram no Aterro.

Houve negligencia e essa consistiu em nem um só dos offi-

ciaes aguardar distante o chefe da revolta para de longe o seguir

afim de o proteger em caso de perigo.

O abandono, da solidão decerto lhe deram a nitida im-

pressão d'um desmoronar completo de todo o plano e talho este

apoz os numerosos trabalhos, as presumidas esperanças e a enor-

midade de sacrifícios, o doloroso convencimento de que a tudo

isso não podia nem devia sobreviver, voltou a esse cérebro, fra-

co todavia para os embates de illusÓes e desillusÕes que acom-

panham a senda mysteriosa, occulta e paciente do conspirador

politico.

O almirante viu com desgosto, esse desfilar do seu estado

maior.

O núcleo debandou, hesitantes uns, procurando isolada-

mente resuscitar o movimento, outros.

Mas, como succedia ao comité civil, o destino guiava-lhes

mal os passos.

Junto de Cândido dos Reis, ninguém que o sobre-excitasse

pela causa.

Faltaram-lhe dedicações, que depois descreviam assim o seu

affastamento occasional:

«Porque não fui eu, ao menos, avisado de que o almirante e

outros officiaes revolucionários teriam ponto de embarque á uma
hora da madrugada de 4 de Outubro no Cães do Gaz?!. . .

«Oh! se ali eu tivesse comparecido, tenho fé que o almi-

rante não retiraria d'ali com tanta facilidade.
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«O mesmo succederia se o grupo do Belém ali tivesse com-

parecido, porque essts homens, corajosos e dedicados, esclarece-

riam immediaiamente o que se passava de verdadeiro na pri-

meira phase do movimento, e com certeza, pelo menos estabe-

leciam prompto contacto com o quartel dos marinheiros, que lhe

ficava bem próximo, e o almirante não teria pois, sido intruja-

do por boatos mal averiguados. Tremenda responsabilidade é es-

ta do que lhe succedeu, não só perante a Revolução, como pe-

rante a Historia, pelas tristes consequências que a morte prema-

tura de tão grande cidadão tem causado á Republica Poriugueza!

«Como tudo seria diôercnte sob o influxo firme, mas gene-

roso também, de tão grandioso caracter! Não posso convencer-

me de que um homem da sua tempera, lançasse mão do suicí-

dio, sobretudo á hora em que, no seu espirito não podia haver

duvidas de que a revolução estava viva, porque a essa hora o

canhão troava já de novo e íacil era a um technico aperceber-se

nitidamente da verdadeira situação dos revolucionários. Se troa-

va o canhão e crepitava a tusilatia na madrugada de 4 de Ou-

tubro, é porque os revolucionários resistiam e se batiam, ê em-

quanto alguém se batesse péla Republica, Cândido dos Reis não

se smctdavj.

«Reservaria sim, o ultimo cartucho, quando, em plena re-

írega, visse tomada a ultima barricada onde conseguisse che-

gar. Antes, não

!

cAté se condue isto do caminho que elle seguia e onde caiu

morto tão mysteriosamcnte. Com certeza^ saindo da casa onde

estava, o que não era conhecido de muitos, dirigiu se para o ca-

minho que mais rapidamente o levasse para os lados de Santa

Apolónia e Hospital de Marinha, para onde elle sabia predomi-

nar o elemento republicano e d'ali alcançar o Tejo e embarcar

para os cruzadores, cujo estado de revolta devia ter apercebido.

Não tinha melhor caminho a seguir, porque, dirigir se á Rotun-

da, era metter-se nas mãos dos que o deviam estar cercando ou

vigiando ao largo.» (*)

(*) Soares Andréa^^ A ^íyorada—Supplemento ao n.° 16, Anno I, de 28
de Março de I9I2.
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Machado Santos, por seu turno, espelhava accusaçÕes (•)

sibilinas sobre o abandono:

«A revolta a bordo d'este navio {Adamastor) tinha um
aspecto mais tavoravel á guarnição do que no S. Raphael. Era

a presença d'um official hábil e cumpridor da sua palavra.

como o tenente Cabeçadas. Um outro official da mesma gra-

duação, porém, mais antigo, é que devia commandaro navio.

Se esse official, com o pretexto da prevenção, tem ido para

bordo á meia noite com as licenças do seu navio, e, iniciada

a revolta, tem mandado ao Gees do Gaz um escaler devida-

mente guarnecido buscar o almirante e seu estado maior, não

lamentaríamos hoje a morte de Cândido dos Reis.

«Esse official preferiu andar á paisana sempre junto ao al-

mirante, para depois o abandonar. Julgava talvez que uma re-

volução era um movimento mechanico que se effectuava cem o

menor custo possível, e, andando sempre junto do chete, podia

de futuro allegar serviços pyrotechnicos. . . á custa alheia. Por

ter passado três ou quatro revistas ao trabalho d'outrem, afim

de se animar e aos outrosconspiradores, chegou a passar por. . .

organisador revolucionário. Assim é que a tâma se adquire ef-

fectivamente, porém d'esta vez falhou o que já era velho costu-

me no partido republicano.»

O almirante foi procurado por um revolucionário ancioso de

a elle se reunir: o professor José António Simões Raposo Júnior.

Cumprida a incumbência que Cândido Reis lhe fizera no

Centro de S. Carlos, e nada vendo do proclamado movimento,
viera até á Rocha de Conde de Óbidos, onde não achou o che-

fe, a essa hora luctando com as dificuldades dos barcos.

Prescrutando andou toda a noite.

Não teve a lembrança do balneário, perto do qual acharia o

official.

Este, deixando o Dinorah e o seu commandante, deparara

com Manuel Soares Guedes.

(*) A Beoolução Portugueza — Relatório de Machado Santos, pagina
110. =08 quatro últimos periodos, apparecfíndo quando da publicação do re-
latório no jornal O Intransigente, foram eliminados no volume publicado em
1911.=N. d'A.
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Houve umas recriminações sobre o olvido do apresto dos

vapores.

O proprietário dos barcos, mostrou-! he a conveniência de

irem até ao quartel general dos revoltosos.

Decerto lá estariam ainda conjurados.

Seguiram, mudo um, ora exaltado ou desalentado o outro:

— «Infantaria i6 não adheriu. Onde está artilharia i? On-

de estão os outros regimentos com que contávamos? O melhor

é irmos todos cada qual para sua casa e com toda a cautella,

por causa da policia!»

Principia agora a quebra de energia do almirante Reis.

A perspectiva de uma derrocada torceu-lhe a torça de von-

tade.

Aconselhando a dispersão dos chefes, não houve uma só

lembrança é massa anonyma, aos populares, muitos dos quaes

gemiam já nas prisões ou ingressavam no necrotério. . .

Caminhando, os dois revolucionários endireitavam até á tra-

vessa do Carvalho.

Chegando ao estabelecimento de banhos repetiu-se amda

:

— Está tudo perdido

!

Ficou ali o almirante, largo tempo, de braços cruzados, pen-

sativo.

Ali o achavam, de regresso da sua travessia a Alcântara, os

revolucionários dr. Aftonso Costa e Alfredo Leal.

Vejamos o relato d'este : (#)

«Passava de uma hora da madrugada e os vasos de guerra

ainda não tinham dado as descargas denunciadoras da revolu-

ção. A* porta da casa de banhos, os revolucionários começavam

a inquietar-se. Entre elles, ao lado de Soares Guedes, estava Cân-

dido dos Reis, de braços cruzados e attitude pensativa. Alfredo

Leal, chegando nesse momento com Affonso Costa, dirigiu-lhe

a palavra, estranhando encontral-o ali áquella hora.

— «E' verdade— respondeu Cindido dos Reis— estou

aqui porque perdi a esperança no movimento e não sei o que

devo fazer. O meu logar era no cães ao pé da Companhia do

(#) Diário de Noticias de 15 de Outubro de 1910.
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Gaz, onde devia encontrar*me com os officiaes. Mas em vez de

preparativos da revolta eu apenas observei as evoluções da poli-

cia e da municipal, e tenho o presentimento de que está tudo

perdido.

«Todos trataram de o serenar a tal respeito, e o dr. Affonso

Costa aconselhou'0 a meiter-se no automóvel com Alíredo Leal

a fim de verificarem o que se passava nos principaes pontos re-

volucionários. Foram e nada notaram de animador. Logo adean-

te encontraram dois policias tardados, que pareceram desconfiar

do automóvel.

«Próximo do quartel de marinheiros apenas havia grupos

de seis ou sete populares. No caminho da Estephania e de Ar-

roios esbarraram com piquetes de policia e guarda municipal

que investigaram o auto com olhares prescrutadores.

«N'esta altura, Cândido dos Reis voltou a mostrar se desa-

nimado, expressandose, pouco mais ou menos, n'estes ter-

mos:
— «Extranho isto. Em vez de agitação revolucionaria, só

se vê a policia e tropas de prevenção. Presinto que vamos ser

assaltados e que terei de dar um tiro nos miolos. Você não acha

ridículo que eu vá acabar n'uroa esquadra de policia? Isso de

forma alguma. Sahi para me bater, e eu hei de morrer na re-

volução ou hei de liquidar a vida pelas minhas próprias mãos.

«Novamente Alfredo Leal tratou de tranquillisal-o, obtendo

a convicção de que Cândido dos Reis seria capaz de se matar
se o movimento falhasse.

cComo era arriscado andar na rua, exposto a cair nas mãos
da municipal, concordou o almirante em que era sensato reco-

lher a casa e esperar ahi noticias do movimento. N'esse sentido

dirigiu se o automóvel para a rua D. Estephania, dizendo Cân-

dido dos Reis ao seu companheiro:
— «Bem Eu vou para casa de minha irmã, n'esta mesma

rua, n.° i53. Você vae saber o que ha de novo, e se a revolu-

ção estiver em bom caminho, mandame immediatamente pre-

venir, para que eu me ponha á frente do movimento.
«Ia o automóvel a parar á porta do n.° l53 quando a at-

tenção de Cândido dos Reis foi despertada por um facto extranho.
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«A porta da rua estava aberta e um vulto desapparecia,

n'esse momento, no limiar. Ambos viram esse vulto distincia-

mente e ficaram hesitantes durante algum tempo, conjecturando

sobre o que seria.

«Por fim. Cândido dos Reis, tranquilisandose a si próprio,

resolveu entrar em casa. Altredo Leal só retirou depois de veri-

ficar que elle fechara a porta atraz de si.

«E ao metter-se de novo no automóvel não poude affastar

de si uma forte apprehensão que lhe assaltara o espirito, porque

sabia quanto Cândido dos Reis era odiado pela policia.»

Apparecem aqui erros fiag''antes, nascidos decerto da tensão

espiritual de momento.

Um d'elles, é o que patenteia o encontro com o almirante

Reis, antes do signal de bordo, encontro que, contrariamente,

se deu depois d*elle e quando do quartel general de S. Paulo

apenas restava Manuel Soares Guedes.

Authentícamaaífirmativa, os factos da sabida do estabeleci-

mento de banhos de Alfredo Leal e Aflonso Costa, apoz as sal-

vas dos navios, para o apurar da situação em Alcântara e arre-

dores, ao tempo que, para idêntica inspecção seguiam João Cha-

gas e António José d'Almeida; e também a circumstancia de

junto aos barcos, haverem sido ouvidos pelos ofiBciaes, os tiros de

bordo.

O commandante do Dinorah assignala em depoimento a

sua entrevista pela i hora e meia da madrugada com Cândido

dos Reis, esperando que o barco alcançasse pressão. A essa hora

já houvera o signal do Adamastor e o dr. Eusébio Leão, o fixou

como tendo sido dado á i hora e 23 minutos.

A firmar-se portanto a primeira parte da entrevista de Al-

Iredo Leal, restava como base a comparência do almirante no

balneário, antes de ir ao Cães do Gaz, desanimado antes de

qualquer resultado e indo depois ferir desesperos aos outros offi-

<:iaes.

Poieria ainda deprehender se,attendendo ao regresso a casa

apoz o encontro no balnearia, que Cândido dos Reis se não

junccionára aos conjurados que haviam de ir assaltar os na-

vios.
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Essa reunião deu-se porem, mas antes da ida ao estabeleci-

mento de banhos, e depois dos signaes íeitos, obstando apenas

aos seus fins, o mallogro dos projectos sobre os serviços de em-

barque, e a talta dos civis, que, como nos outros vários pontos,

influenciariam contrariamente aos desesperançados aspectos dos

dirigentes principaes.

Apenas junto de Soares Guedes, egualmente desanimado, o

notaram Alfredo Leal e o deputado republicano.

Houve a natural exclamação de surpreza : (•)

— «O commandante?! exclamou Aflonso Costa.

— «Estive no ponto fixado, onde me fizeram crer que o sig-

nal dado partira da fragata D. Fernando e que era um signal

de alarme. O governo estava, continuou o informador, ao facto

de tudo e infantaria i6 recebeu a tiro o elemento civil. . ,

— «E* impossível fracassar o movimento! bradou Affonso

Costa. Commandante! Tem ali um automóvel, vá n*elle inqui-

rir o que se passa. O Leal o acompanha.»

Ante a approximaçao de três agentes, inspeccionando os

quatro vultos suspeitos, o dr. Aflonso Costa com Soares Guedes

entravam precipitadamente no balneário, emquanto Alfredo

Leal com Cândido Reis, tomavam logar no automóvel, para a

nova travessia de inspecção.

Parecia adormecido o quartel de Alcântara, sendo certo po-

rem que, a essa hora, dentro se procedia á organização da defe-

za e appoio da columna que tentaria a marcha sobre as Necessi-

dades.

A impaciência do almirante accentuava«se, traduzida em
gestos violentos e phrases desesperadas.

Decidido o proseguir do inquérito pelas ruas, iam, de cami-

nho em caminho, até ao largo de Santa Barbara, onde a muni-
cipal e a policia se lhes patenteou como s/mproma integro de

um desmoronar de projectos.

Cândido dos Reis praguejava dentro do carro: (*)

(*) Constí; o dialogo de documeDto inédito de posse do auctor d'e8ta

obra.=^N. d'A.

(**) Documento inédito já citado=N-d'A.
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— «Vamos ser apanhados!

«No seu olhar houve então um clarão de cólera:

— «Não me submeto ao vexame de ir parar a uma esqua-

dra de policia. Se nos prendem dou um tiro nos miolos.

LADIiLAU PiRKElKA

«Esta ideia fez estremecer Alfredo Leal. Um momento hou-

ve em que se lhes afigurou iminente uma intimação para que o

auto se detivesse. Alfredo Leal immediatamente aconselhou o

almirante a mudarem de rumo, ao mesmo tempo que tentou

4esvanecerlhe as funestas apprchensõcs que o impressicnavam.

VOL. Ill — FL. 21
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«Cândido Reis, respondeu serenamente:

— «E' minha opinião que mais uma vez a cobardia dos

homens sacrificou a nossa causa e a todos nós. Nada taco por

aqui. Você acompanhe-me a casa de minha cunhada c se per-

ceber que ha indicios de combate vem ou manda-me avisar e

sairei logo. Morro combatendo, mas o ridiculo de ser preso não

suporto, sob pena de queimar os miolos, repito.»

Firmado o plano, o almirante tazia seguir o automóvel até

á rua D. Estephania.

Ao chegar, notado toi um vulto, que se occultou rápido na

escada da residência, onde se decidira no trajecto, apear.

Cândido Reis, a quem o facto passaria despercebido se nota-

do lhe não tora pelo seu companheiro, hesitou.

Breve toi esse retrahimento, e disse, sem attender as insi-

nuações para que tosse antes á residência do irmão

O almirante encolheu os hombros, desesperado, soltou par-

solo, dizendo

:

— Está assente que fico!

O commerciante Alfredo Leal, aguardou que o official che-

gasse ao primeiro andar, onde residia, formulando suspeitas so-

bre intenções de que se pretendia liquidar o almirante, com ba-

se em constantes afirmativas pelos jornaes republicanos, de ac-

tiva espionagem junto d*elle.

Certo é porém que, a vigilância mal orientada foi, não ten»

do registado nenhuma das diversas reuniões revolucionarias a

que Cândido Reis presidiu, nem definido a sua chefia suprema

dos manejos que se presumiam a dar-se.

Regressando ás 2 horas e meia da madrugada, á casa da

rua D. Estephania d'onde sahira com o tenente Hélder Ribeiro,

o almirante Reis deitava-se sobre o leito.

Virtualmente, e quando patente era a lucta d*cssa alvorada,

de rebeldia, o chefe da revolução, deixou o posto, embora na

crença de que tudo terminava e repelindo a phrase dita a Al-

fredo Leal, junto ao balneário de S Paulo:

— Já não ha portuguezes!

Era o erro, d'essa vez a coadjuvar o fatalismo da estrella nc-

fasta que presidiu ao nascimento de Cândido dos Reis, mal
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precavido para os lances de illusÕes d'uma revolta, chamma ex-

tincta ali, para emergir candente e impulsiva acolá, desanimo*

dora alem, para resaltar galharda e enérgica n'outro ponto.

Espelhando os seus terrores, manietado nas apprehensões de

uma repressão firme, o almirante Cândido dos Reis, não pode

representar perante a Historia, analysta imparcial, a nitida syn-

these de um temperamento de energia.

Desvaneceu-se como frágil, como toda a audaciosa attitude,

nsufflidora de esperança.

O almirante Cândido Reis não era o chefe que convinha a

uma revolução.

Nevrotico, com a ideia predominante do suicídio ante o fra-

casso, se possuia a chamma impectuosa d'um propagandista, e de

um semeador intemerato da ideia e do alliciamento revolucio-

nário, faltava-lhe a coragem nata para o soflrer de um desaire,

para o affrontar de contingências graves, a prisão, que á alma

traria, como lógico, o lortalecer da sede de revindicta.

Machado Santos, ficando,— como veremos— quando o de-

sanimo e o desespero, a visão da morte e o horror dos cárceres

se reproduzia em todos os espirites, foi um exemplo d'uma von-

tade inabalável, da concepção integra do revoltoso, firme na ho-

ra da lucta, altivo no instante da presumível derrota.

O commandante do navio, sabe, ao pisar a ponte do com-

mando, que, em caso de naufrágio é o ultimo a sahir, e ou sal-

va tudo ou desce ás ondas.

O almiiante Reis, devia defrontar todos os perigos, como o

impulsionador da revolta.

O suicídio, quando se cuidava na chacina do povo e da sol-

dadesca rebelde pelas tropas fieis, constituía a deserção.

Cabia-lhe no posto o arrostar de cccasos idênticos aos dos

populares.

Da prisão pode voltarse para a continuação da obra, na

morte só a alma fica, mas o ímmaterial nada consegue.

Se o tentava a fuga da existência, o local do tiroteio que

se cruzava era soberbo campo para a queda d*um revoltado que

aos extremos da revolução conduzira, por um ultimatum, o povo

e os soldados.
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Mas Cândido Reis, era o homem para a victoria^ não o es-

pirito paciente de homem que lucta até ao fim, e que só ante o

consummátum esí quebra e liquida.

Do quartel general rebelde, íoi elle talvez, o mais fra-

gil.

Os outros, embora receosos, tugitivos, procuravam comtudo

reatear sempre a chamma falsamente apagada da revolta.

Ainda que sombras a esbater-se nos pontos perigosos, na

sua célere passagem, impulsionavam, deixavam rasto de espe-

rança, se bem que ténue, aos elementos combatentes.

A derrocada tirou lhe a torça de vontade e com isso concor-

dam auctores vários: (*)

aO estado de nervosismo doalmirante, apesar de ser heróico

esforço para aparentar serenidade era extraordinário. A auto

suggestão do suicídio deve ter-lhe influenciado n'essa occasião o

cérebro de uma maneira decisiva.»

Cândido dos Reis, atirandose febril e n'uma morbidez alan-

ceada sobre o leito, á hora em que o povo se expunha, e em
que a republica se preparava para a victoria, podia ter dado o

signal de hecatombe a executar pelos elementos monarchicos,

se ao rei tivesse sorrido a ventura e se o destino não collocasse

ao leme da grande nau da Revolução que elle, Cândido Reis,

trouxera aos baixios, a figura, de teimosia e de crença, decidida

e voluntariosa, de Machado Santos.

N*esse instante de desanimo e de extranhos pensamentos de

fuga, pelo suicídio, a responsabilidades futuras, havia fora luc-

tadores audazes, troçando da morte pelo desprezar da vida em
prol de um ideal.

Havia encorajados que mal conhecendo a technica accionan-

te d*um Abbadie ou d'uma Browning e que nas ruas, heroes

sem nome conhecido, venciam pelo animo firme, dedicado e

sem restricçÕes, á causa, ou baqueavam, rojando no solo com

a palavra Republicai a cerrar-lhes os lábios n'um sorriso de

martyr satisfeito.

O próprio filho, sereno estava sem que o pae o soubesse,

(*J Como triumphou a Republica— Pagina 100.
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nos cárceres da municipal, jurando apenas vingança ás 5uas

violências:

«A guarda municipal na primeira noite que se iniciou o

movimento, prendeu no Bairro Camões o sr, Raul Cândido dos

R-is, por ser encontrado munido de revolver. Conduzido ao

quartel de Cabeço de Bola, foi mettido n'um calabouço estreito,

sem luz nem ar, onde o conservaram duas noites e um dia sem
lhe darem de comer, fornecendo lhe á terceira noite unicamen-

te pão e agua, sendo maltratado não só pelas praças como tam-

bém pelos oflBciaes, chegando alguns d'estes a agredirem com
cavalos marinhos os presos que se encontravam n*outros cala-

bouços. A mulher de um tenente, de quem não podemos saber

o nome, pedia a todo o momento que matassem os presos, res-

pondendo as praças que os prisioneiros não sahi&m d'a!i com
vida »

A Revolução estava latente e tormidavel nos navios.

A Revolução estava impectuosa, nas ruas, mas tudo sempre
no campo opposto dos dirigentes principaes.

Cobrava alemos, juncando o solo de victimas, mas a envol-

ver-se nas primeiras victorias, illuminadas pelos clarões vivos

sahidos das boccas das metralhadoras e solemnisadas, tragica-

mente, pelos estampidos collossaes da anilharia civil.

(*) O Mundo de 6 de outubro do 1910.
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poz OS primeiros tumultos do Rocio e Chiado, a

cidade pareceu socegar.

Apenas os grupos formados nos arruaraen-

mentos principaes, annunciavam no seu myste-

rioso, embora pacifico aspecto, qualquer coisa de

grave.

A viação eléctrica proseguia normal.

Essa serenidade se não illudiu as entidades superiores in-

cumbidas de assegurar a ordem, suggtriulhes um erro flagran-

te, em que muitos quizeram ver duplicidade de pensamento.

A policia necessária para fiscalisar intenções, era, por deter-

minação do presidente do conselho (•) mandada recolher ás es-

quadras ás IO horas da noite, rasgando assim caminho a quan-

tas reuniões revolucionarias se quizeram effectuar.

No governo civil e no quartel das guardas municipacs se

conheceu o evidente desacerto, patenteado nos seguintes trechos

do trabalho posthumo do coronel Malaquias de Lemos;

(•) Teixeira de Sousa.
Pagina 241
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«Pelas I I horas e meiaj diz-me o sr. coronel Sarmento, que,

por ordem superior ia mandar recolher ás esquadras todos os

guardas policiaes. Pondero lhe que é um grande erro, pois esses

eram os únicos agentes que poderiam intormar-nos de qualquer

caso anormal que nas ruas se produzisse. Respondeu-me o sr.

Sarmento concordando comigo e dizendo me que, não obstante

o cumprimento da ordem, por alguma lórma providenciaria,

para não ficarmos de todo privados d*esses elementos de informa-

ção.» («)

Todavia, raríssimos agentes se mantiveram ncs seus postos

de vigilância, e só mais tarde, cerca da i hora da madrugada,

quando os grupos civis, a postos e organisados, se reconheciam

aptos a impedir, pela violência, a curiosidade incommoda da

policia, é que esta teve nova ordem de sahida :

oDcpois, tudo serenou, até que, á hora adeantada da noite,

começaram a correr boatos de que as tropas estavam de preven-

ção. No governo civil, permaneciam os officiaes da policia, sen-

do dadas ordens para que, á i hora da manhã, saissem patru-

lhas dobradas para as ruas.» (**)

A tardia e notável reconsideração só conseguiria lançar pa-

ra a já escancarada bocca da rebeldia, umas victimas do dever.

Querendo tornar-se base de entrave quando para os ou-

tros impossivel era recuar, cabiam nos tocos revolucionários,

mallogrando ás vezes as suas intenções— reateadas logo,— mas
ficando como victimas da própria coragem

Nos regimentos havia prevenções, se não intensamente ri-

gorosas, pela descrença em movimentos efleciivos da democra-

cia, pelo menos em parte, perturbadoras dos iniciaes planos dos

núcleos que começavam a tomar as armas para a rebellião.

Soldados, a cavailo, andaram açodados, procurando nas re-

sidências os oflBciacs, para que r\os corpos recolhessem.

O quartel general tivera aviso pelo capitão Martins de Li-

ma, do estado agitado da praça publica e a ordem vinda do

palácio real de Belem, achou em parte previstas as intenções.

(*) Malaquias de Lemoa — «A sua acção durante a revolução de Outu-
bro de 1910»

**) «O Século» de 4 de Outubro de 1910.
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A* chegada ao quartel general, vindo do paço, o coniman-

dante da divisão, viu logo dirigir se para elle, o capitão Martins

de Lima, que o quiz informar dos íactos anormaes presencea-

dos.

O general Gorjão, retorquiu, enfadado:

— Já sei, já sei, o presidente do conselho já me informou

de que esta noite é de esperar que haja acontecimentos graves.

Chame já o chefe de Estado Maior, para que eu saiba por elle

próprio as providencias que tomou.

Não explicou o general, que esses acontecimentos lhe ha-

viam sidc annunciados sob o aspecto d*uma revolução.

Em secreto conciliábulo se encerraram os chefes da divi-

são e do estado maior, coronel José Joaquim de Castro, nascen-

do d'ahi uma phase de espectativa aos acontecimentos.

O telephone retinindo, indicava communicação grave.

Era dos successos de infantaria i6.

?'ez se logo aviso aos outros regimentos, determinando te-

lhes que se collocassem em armas uns, e que viessem occuj ar

posições, outros.

Assim o coronel José Joaquim de Castro, sob ordem do

commandante da divisão, promovia a marcha para as Neces-

sidades, de caçadores 2 e infantaria i, para o Rocio, de caçado-

res 5, infantaria 5 e cavallaria 4, para o Rato de cavallaria 2,

e ainda a união das baterias de Queluz com o regimento de

lanceiros de Belém.

O aviso para as baterias de Queluz, só ali achou echo n*essa

hora tardia.
'

Assim, nem a oficialidade se encontrava no quartel, nem a

soldadesca tinha as baterias dispostas a seguir.

Nos outros regimentos, a prevenção cilrára se no seques-

tro dos officiaes, e as praças, se em armas algumas estavam, para

auxilio era da revolução, pois outro lhe não lôra determinado.

O general Gorjão, registando já o aspecto negro da situação

mas crente em prompto remédio, a despeito da difficuldade das

transmissões telephonicas, affirmando connivcncia no trama,

soSria novo dissabor ao ser-lhe notificado que casos de ordem

idêntica aos de infantaria 16, se deram em artilharia i.
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Encerrando as portas do quartel general, onde se colloca-

ram duas sentinellas, o capitão Martins de Lima, conseguia reu-

nir cerca de 3o praças que fez formar, armadas, no pateo.

O grupo era de infantaria i6, e por isso se temeu a sua

DR EUSÉBIO LEÃO

(Primeiro governador civil dt Lisboa do regimen republicano)

connivencia com os revoltosos, o que se averiguou, desde logo,

sem fundamento, pelo juramento de fidelidade reproduzida e

pelo dó manifestado ao ser-lhes dito o fira do coronel Pedro Ce-

lestino da Gosta e do capitão xManuel Joaquim de Barros.

VOL. III — FL. 22
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Chegava entretanto nova communicação dos successos de

artilharia i.

O general Raphael Gorjão, em conferencia com o capitão

Martins de Lima, resolvia a marcha das baterias de Queluz,

tentando, entretanto, coartar os acontecimentos com a acção de

cavallaria 4, que executaria a praxe guerreira, do ataque á arti-

lharia, em marcha.

Onde estava cavallaria 4?
— Siga o capitão á sua procura!

Recebia o official crdem escripta para, assumindo o comman-
do de um grupo de esquadrões, atacar os revoltosos.

Emquanto era substituído na chefia da defeza do quartel

general pelo tenente Piçarra, e já prestes a montar, o capitão

era assediado pelos outros officiaes, para consentir em que o

acompanhassem.

A' missão não convinha largo numero como não convinha

o abandono do quartel.

O momento era de precauções e de fatalismos.

Assim o comprehendeu o general Raphael Gorjão, dizendo

para o emissário:

— Venha cá! venha cá! Antes de se retirar dê cá um abra-

ço, porque tenho a consciência da gravidade da missão de que

acabo de encarregalo e sei muito bem que pode não vol-

tar !

Depois, Martins de Lima, de animo torte, montava, e a toda

a brida, endireitava á Avenida, só se detendo junto á Calçada do

Salitre, ante o apparecimento de lanceiros 2, do commando do

coronel Alfredo de Albuquerque.

Interrogou-o sobre o caminho de cavallaria 4, dita talvez

próxima.

A táctica com cavallaria 2, não sorria ao delegado do quar-

tel general e elle, deixandoa seguir, galopou de novo até ao

Rato em busca do regimento de que necessitava.

Só distinguiu tiroteio longiquo.

Apoz espera, cujo prolongamento não offerecia vantagens,

seguia pela rua da Escola Polytechnica e Príncipe Real, retro-

cedendo pela Avenida até ao commando da divisão.
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Contormava-se já com a tentativa auxiliada pelos lancei

ros.

Estes, comtudo, já haviam partido para um reconheci-

mento.

Era o destino a tecer a meada onde se debateria a causa

monarchica.

De cavallaria 4, nada se sabia.

Alem tora elle destroçado quasi por completo.

Fallou-se de investidas, goradas, a outros regimentos.

Que se passara?

Vamos descrever esses successos, porque, embora succedi-

dos alguns já quando manobravam intanteria 16 e artilheria i,

constituem, pelas suas intenções malogradas ou pelo seu aspec-

to preventivo, apenas preliminares da acção principal e influen-

te de todo um activo trabalho de propaganda e de diplomacia,

de luctas e de convencionalismos.

Eniquanto no quartel general havia convencimento de que

o regimen de precaução trouxera de certeza, peias tortes ás ma-
nobras dos contrários á realeza, já elles, esperançados inicia-

vam a sabida para o commettimento em prol da republica e a

chamma da revolução ia lavrando, terrivel e absorvente.

Convencionado estava, para fornecimento de munições, c

assalto, ao Arsenal do Exercito, em acção dupla.

Uma era entregue ao presidente da Associação de Soccor-

ros Mútuos Senhor Jesus do Bomfim, redactor do jornal A Obra,

membro do grémio Estrella^ o operário Carlos Antunes, cheíe

do grupo composto por Arthur Cunha, António de Sousa, José

da Rosa, Altredo Delgado e Henrique Cunha, que facultaria o

ingresso no estabelecimento militar, por meio de chave falsa

abrindo communicação interna da sede associativa com o Ar-

senal, que lhe era annexo; ou ainda auxiliando a passagem com
uma escada de corda.

A outra parte seria levada a effeito pelos grupos de Francis.



176 ARMANDO RIBEIRO

CO Ferreira, Manuel Polycarpo Torres, Alfredo António e Joa-

quim Nunes da Silva, que, a dois e dois, para isso abandonaram
á hora própria o Centro Republicano Rodrigues de Freitas, no

largo de Santo André, 19-A, i.° andar, soba direcção do chefe

de barraca da C' .
* P' • ', Manuel Polycarpo Torres.

Marcado estava que, a cada pass»o dos revolucionários, sur-

gissem contratempos, e, assim, embaraçante foi o facto de Car-

los Antunes pôr de lado a possibilidade de entrar com os ele-

mentos materiaes de que se munira, em virtude de não poder

simular uma assembleia geral, em que os associados a breve tre-

cho, assumissem o papel de conjurados audazes.

Esses grupos occultavam se no hospital de marinha, para

proceder no promettido desembarque dos marujos.

No estabelecimento hospitalar, onde a revolução preparada

estava, começava logo ás 8 horas da noite a organização dos

serviços das ambulâncias, e esterilisação de ferros e pensos.

Collocou-se a postos a brigada sanitária, tudo sob as ordens

do medico naval, envolvido no movimento, dr. Alexandre José

Botelho de Vasconcfllos e Sá, auxiliado nos trabalhos clinicos,

pelos médicos, Jayme dos Santos Faria, (•) António Augusto

Fernandes e José António de Magalhães.

Aguardava-se apenas a chegada de armas, para se transfor-

mar o hospital, edifício de paz, em baluarte revolucionário.

Por extranho capricho da sedição, d'ali devia sahir uma
columna composta por convalescentes ou doentes em circums-

tancias de pegar n'uma carabina ou n'uma espingarda.

Junccionar-se lhe-iam 1 5o revoltosos, mediante a senha e con-

tra-scnhha recebida e retorquida pelo barbeiro hospitalar, An-

tónio Branco.

Foram estes chegando a pouco e pouco, a ultrapassar uma
centena.

Do Centro de S. Carlos, onde o almirante Cândido Reis rei-

(•) Fallecia no mesmo posto de 1.° tenente, em 28 de Junlio de 1913,

victimado por uma septicemia, ou seja uma infecção geral obtida durante o

exercicio da sua proâssão de operador. Nascera essa nova victima da scien-

cia a 7 de Maio de 1876, tendo prestado relevantes serviços em quasi todas

as divisões navaes e especialmente nas do Indico, Guiné e China.
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terárd ao dr. Vasconcellos e Sá a conveniência de só apparece*

rem as ambulâncias na Rocha de Conde de Óbidos á hora ap-

proximada do desembarque, trouxca o medico naval alguns re-

volveres destinados aos enlermeiros.

De regresso assignalava a boa execução dos preparati-

vos.

Só não haviam chegado as armas, esperadas de Beirolas, a

despeito de o seu apparecimcnto próximo ser annunciado por

dois outros devotados á causa democrática, os médicos Francis-

co Pulido Valente e Alberto Mac Bride Fernandes, este cheíe da

clinica na Escola Medica Cirúrgica de Lisboa.

Dado o breve surgir dos automóveis, com o armamento e

de outros, para o serviço de transportes de feridos, os doentes

alliciados para a rebellião recebiam ordem de fardar.

A* espera inútil correspondeu uma medida de intuição e

precaução.

Para que tudo se não perdesse, fez o dr. Vasconcellos e Sá,

seguir, cerca da meia noite e meia hora, duas ambulâncias i or-

tateis, com os enfermeiros navaes, Ramiro dos Reis e Coelho

Flor e ajudantes Eduardo Gosta e Martins Cabrita, com ordem

de, em transito pelo Cães do Gaz, fronteiro á Companhia do

Gaz e servindo ao desembarque do peixe— verificar se ali se

encontravam já os ofíiciaes destinados ao assalto dos navios.

Não lobrigaram os emissários, o núcleo da chefia do almi-

rante Reis e, apoz, demorada espectativa, percebendo um mallo-

gro do desembarque da armada, iam apresentar se ao 1.° te-

nente José Carlos da Maia, no quartel de marinheiros, onde

mais tarde iria exercer as duplas funcções do medico e do revo-

lucionário, o dr. Vasconcellos e Sá, avançando para ali em auto-

móvel escudado com a Cruz Verm.elha, (*)

Esse facto, conhecido depois, deu origem a que novas am-

bulâncias tossem impedidas .de transitar e até visadas a tiro,

crendose de novo a bandeira da Cruz Vermelha a servir de

pretexto para manejos sediciosos.

Entretanto, no hospital, c dr. Vasconcellos e Sá, com o de-

{*) O Século de i5 de Outubro de IflO.
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sespero da falta á promessa de entrega das armas, resolvia um
lance próprio, deixando todavia ali pessoal disposto a seguir o

movimento, sob o ponto de visra revolucionário e medico,

Sahiu, apoz os tiros de bordo, para procurar novas da ar-

mada, procurar intormes, soccorrendose para isso d'uma impro-

visada ambulância com o enfermeiro naval, Alfredo Martins.

A policia de sobreaviso estava e a meio do caminho, na al-

tura do Caminho de Ferro embargava-lhes o passo, apontando-

Ihes as carabinas.

Declinada a qualidade de facultativo, ávido de prestar soe-

corros médicos, seguiu, mas a municipal, menos attreita a en-

redar-se nas combinações dos revoltosos, não condescendeu e á

insistência fez descargas.

Os revolucionários retrocederam para a execução da sua ve-

rídica missão: o trato dos feridos, policias e populares que iam

chegando ao hospital, e confiados já aos cuidados rápidos dos fa-

cultativos e dos enfermeiros.

As armas não appareceram.

A' certeza da improductiva espera, correspondeu pelos re-

voltosos civis, o voto de marcha sobre o deposito de armas de

Beirolas, emquanto com a ordem de recolher aos leitos transmit

tida aos doentes, se incitava ao emprego das bombas fora do hos-

pital: (•)

«Cerca das 3 horas da madrugada resolveu mandar despir

os doentes fardados. Sem armas para nada serviam estas praças.

Mandou também sahir es populares que estavam no hospital, e

como alguns tivessem bombas explosivas, disse-lhes o enfermei-

ro Pinto da sua parte, que as empregassem fora do hospital, o

que fizeram.»

Não quiz pois o destino que a brigada de hospitalisados, se-

mi-invalidos fosse levar o lucto ao ponto onde se lhe determina-

ra acção: o Museu de Artilharia.

Todavia, e talvez n'uma ideia de que os quizessem impe-

dir de se reunirem aos rebeldes, alguns doentes, arrombando

(*) Os serviços de saúde da armada na primeira noite da revolta = Re'
latorio do medico Vasconcellos e Sá.
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uma janclla gradeada que deitava para a Rua do Paraíso, d*ali

se precipitaram, emquanto um, na precipitação da íuga, cahia

sobre o subdirector do hospital, dr. Adolpho de Mello de Mo-

raes Sarmento, que se ia apresentar ao serviço clinico, único a

que o hospital devia olhar.

Bem cuidado íoi elle porém, passados esses primeiros ins-

tantes de desejo combativo.

D'isso nasceria depois o seguinte louvor, pelo director do

estabelecimento hospitalar, medico naval chefe, dr. Júlio Augus-

to Diniz Sampaio

:

«Cumpre-me, como director, louvar lodo o pessoal d*este

hospital, médicos, enfermeiros, ajudantes e serventes, pelos excel-

lentes serviços prestados durante os dias e noites da revolução',

mostrando uma dedicação e proficiência superiores a todo o elogio,

tendo-se conservado sempre no hospital, apezar do trabalho fa-

tigante que tiveram, e demonstrando sempre a mais completa

subordinação, alliada á melhor boa vontade de bem servir e se-

rem úteis aos feridos que aqui accorreram em grande numero.

Outrosim louvo os médicos navaes que, sendo estranhos ao hos-

pital, aqui vieram oflerecer os seus serviços.»

Entretanto, e se os grupos que haviam estado no hospital,

tinham optado pela acção em Beirolas, pondose á margem o

Arsenal do Exercito, outros grupos se propuzeram ao assalto, se

bem que confiantes no unido exforço.

Se ao revolucionário Carlos Antunes não trazia bom futuro

a ideia, sendo detido no largo do Museu de Artilharia, por de-

nuncia, e arremessado com o sócio da sua Associação, José de

Jesus Gabriel, para os calabouços da esquadra das Monlcas, es-

pinhos tiveram os núcleos que avançavam á conquista do arma-

mento do Arsenal.

A victoria revolucionaria traria Carlos Antunes á liber-

dade, mas o seu destino lhe guiava mal os passos, sendo levado

ao cárcere não só por envolvido em actos políticos como em ou-

tros particulares. (•)

(*} A 31 de Maio de 1913, Carlos Antunes, natural de Lisboa, então
de 35 annos, e operário ferreiro na fabrica de material de guerra em Braço
de Prata, era preso por matar na Travessa do Monte, com dois tiros de re-
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A* I hora da madrugada de 4, intemeratos executavam a

parte que no piano lhes tora confiada.

Violentamente assaltavam a parte central do edifício, crendo-

se coadjuvados de dentro e íortalecidos com a dispersão da po-

licia, que haviam operado, pelo seu receoso encerro na esqua-

dra.

Breve os cerca comtudo a infantaria e a cafallaria da guar-

da fiscal ali disposta.

A tiro e á bomba operam uma acção oftensiva, que os ou-

tros contrariam, embora perdendo terreno.

Procuram entreter na anciã do desembarque da marinha e

ainda do auxilio dos grupos restantes.

Debalde esperam, íeridos já, Joaquim Nunes da Silva e Ma-
nuel Polycarpo Torres, este aitingido no pescoço pelos estilha-

ços d'uma bomba.

Reconhecendo o fracasso recuam, cedem o terreno conquis-

tado e retiram sobre a Graça, visto os esperados auxiliares te-

rem tido embaraços na marcha.

No cães da Fundição, o grupo que esperava a reunião ge-

ral, para proceder e ao mesmo tempo auxiliar o desembarque

de material de guerra, vindo pelo mar e operar o descarrega-

mento de três automóveis com bombas e munições de Beirolas»

teve descoberta e derrota.

Havia sido armado pela gente de Polycarpo Torres, João

Evangelista e Augusto de Sousa, com pistolas e explosivos oc-

cultos n'uma ofiB:ina da Costa do Castello e que transitaram

impunemente, cm caixas, á meia noite, pelas ruas do Marquez

de Ponte de Lima, das Tendas, Caracol da Graça, Calçada aa

Graça e rua Rodrigues de Freitas onde a distribuição foi feita.

Na Fundição colheram o grupo, 40 agentes, da esquadra

dos caminhos de ferro.

Quizeram envolvei o, coma ajuda de soldados de caçadores,

de guarda ao Museu de Artilharia.

volver Da cabeça, o operário da mesma fabrica, Cláudio Alberto Sequeira^

com motivo o'u(na aggressão por este, á mulher de Carlos Autunes. Detido

na mesma esquadra das Monicas, era remettido para o tribunal, entraado no

Limoeiro sem fíança a I de Junho de 1913.
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Assim a luga impoz-se, indo vários revolucionários, com

José Maia, parar á Rua do Paraiso, d'onde, procurando não ca-

hir nas garras dos agentes, acorreriam ao ponto principal de

combate : a Rotunda.

MARINHA DE CAMPOS

Outros eram arremessados para os cárceres e entre clles,

Augusto de Sousa, que na esquadra dos Caminhos de Ferro era

alvo de ameaças graves, com negação até de agua e encerra-

mento no subterrâneo d'uma adega annexa ao posto policial e

VOL. III — FL "23
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onde os guardas o quizeram trespassar com um dos punhaes

apprehendidos aos do grupo:

«Ali cumprimos o nosso dever, até que, na quartaíeira, ap-

pareceu armado de Mausér^ Augusto de Sousa a quem eu não

mais tinha visto, e que me contou que, na occasião da lucta

com a policia dos caminhos de ícrro, havia sido preso com um
seu timigo e encerrado n'um calabouço, onde lhes negaram co-

mida, agua e tabaco, sendo constantemente ameaçados de mor-

te pelos subordinados do chete Pinto, que revelou bem os seus

instinctos de fera.

«Contou-me mais este corajoso amigo que, na noite de ter-

ça para quarta, o cheíe Pinto os havia enclausurado n'um sub-

terrâneo d*uma adega que perto da esquadra existe, onde os

guardas os pretenderam matar chegando um dos policias a es-

UT armado de punhal para o fazer e outro a dizer que os vara-

va a tiro.» (*)

Outros revolucionários dos grupos destinados ao assalto ao

arsenal do exercito, haviam procurado diverso itenerario para

desnortear.

A policia perscrutoulhe os intuitos e perseguiuos. A' vio-

lência dos populares, responde com a violência e íorça-os á re-

tirada.

Aos revolucionários d'esse grupo, Francisco Alves e Mário

Costa e Vasconcellos, reune-se na Calçada da Graça, outro gru-

po com Jacintho Eduardo Barreiros, mas perseguidos pela poli-

cia da esquadra das Monicas, travam nova lucta, onde fícaram

íeridos alguns agentes, seguida de nova ta ga, mas não sem que

nas garras policiaes deixassem o secretario do Centro Rodri-

gues de Freitas, Mário Vasconcellos, aquém arrancaram o revol-

ver, dando-lhe com elle nos olhos, e Jacintho Barreiros derruba-

do á pranchada.

Ali ingressavam egualmente, José Verissimo de Oliveira^

Amónio Marques Paes e Arthur Gama.
A* derruída tentativa, outras se seguiram, cerca das 3 ho-

(•) Depoimento do revolucionário José Maia =^«Sc:culou de Ifi de Ou-
tubro de 1910.
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ras da madrugada, procurandosempre esphacellar-se os obstácu-

los á íorça de explosivos.

Comtudo, a guarda fiscal do posto do Terreiro de Trigo,

punha em debandada os revolucionários, antes mesmo de che-

garem até ao edifício em mira, não sem que morto tosse amda

um agente policial. (•)

Nenhum assalto íoi coroado de êxito.

Não obstante, sobre a tomadia do Museu e Arsenal se fize-

ram allegaçôes estrondosas e como principal a do chele revolu-

cionário José Branco: (•»)

«Vamos referir o que foi a obra de um desgraçado que pro-

cura utn pedaço de pão para viver lembrando-se dos momentos

em que, em logar de pão, procurava pólvora para combater pe-

lo seu ideal que elle, como tantos, antevia rodeado d*aquella de-

cantada aureola de liberdade, egualdade e fraternidade.

íE' elle José Branco.

«Foi um dos mais bravos combatentes de Outubro de 19 lO

Na sua figura fransina não se adivinha a força de génio, a al-

ma occulta de grande visionário pela construcção d'esse edifício

radioso que em reuniões secretas lhe apresentaram como o úni-

co capaz de levantar uma pátria, desde que para esse trabalho

desse todos os seus sacrifícios, todas as suas abnegações.

«Esse revolucionário, agora de olhar entristecido, La Valltere

negra e desmanchada é, repetimos, José Branco.

«Conta nos a sua odysseia d*esses dois dias de revolução,

apavorados e indecisos. . .

«Tomou parte no assalto ao Museu de Artilheria na ma-

drugada de 4. O que isso foi debaixo do fogo da companhia

que guardava o edifício?

«Quasi José Branco não o sabe descrever. As balas sibila-

vam e elle, com José Reis e outros, projectava-se para a frente

aos gritos de vtva a Republica, arremessando bombas sobre as

janellas e sobre a massa dos defensores do velho regimen.

(*) Contribuiam depois com uma quota a favor das victimas da Revolu-

ção.

(**) «As Novidades» de Novembro de 1912.
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« — Esse movimento— diz-nos José Branco— foi pavoro-

so. Só se sentiu, durante uns lo minutos se tanto o ruidosêcco

da tusilaria e o íragor retumbante da metralha civil. . . Depois

tudo debandou e eflectuou-se então a evasão do Museu onde sa-

bíamos existir, em grande numero, boas armas. . . Procedeu-se

porém, com critério no meio da contusão. Não se damnificou

coisa alguma e as armas sahiram aos braçados para armamos
populares que, apesar da hora, já accorriam. . .

«Entretanto, ouviam-se tiros ao longe Tudo isso nos ani-

mou ! Era, — meu querido amigo— a Revolução triumphaniel

— exclama-nos José Branco.»

Comtudo, não passaram as afiBrmativas, sem contradicta

pelo capitão de intanteria Visconde de Almeida e Vasconcel-

los: ()

c(Ex.™° Sr .director do jornú Nopidades. Do meu maior res-

peito e consideração.

«Tendo lido nas Novidades de hontem uma tnterview assi-

gnada pelo brilhante jornalista sr. Luiz de Athayde e epigra-

phada «A tomada do Museu de Artilharia na madrugada da

Revolução» foi grande a minha surpreza quando vi que um re-

volucionário contava varias peripécias de um combate em que

tomou activa e commetteu proezas com grande risco da sua

vida.

«Fui eu que commandei as forças que guardaram o Arse-

nal do Exercito desde as lo e meia horas da manhã do dia 4
até ás 7 horas da manhã do dia 6 e n'essa qualidade posso bem
dizer a v. ex.*; as minhas forças, que eram 2 companhias da

guarda fiscal (1.^ e 9.^), 5o praças de caçadores n.° 5, sob o

commando do sr. capitão Carvalhal Correia Henriques, e 18 de

engenharia, sob o commando do sr. alferes Moreira, não entra-

ram em nenhum combate; ninguém veiu perturbarnos, e, por

isso nem occasião houve para disparar um tiro, e foram ellas,

tendo á sua frente o i." cabo Narciso Augusto Rombão, que es-

pontaneamente, ás 7 horas da manhã de 5 proclamaram a Re-

publica, tendo sido ellas também que, por iniciativa do mesmo

(*) «Novidades» de 6 de Novembro de 1912.
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cabo, abriram as portas e armaram o povo que affluiu depois

d*aquelle acto.

«De maneira nenhuma pretendo menoscabar os merecimen-

tos e espirito revolucionários do entrevistado do sr. Athayde,

mas julgo cumprir um dever para cora os homens que com-

mandei, prestando esta homenagem ao seu valor: tropasd'aquel-

la qualidade e n*aquelle efiectivo não seriam assim tão facilmen-

te vencidas.

«Releve-me v. ex.* o ousio edignese receber os protestos da

minha mais subida consideração, pois sou— De v. ex.*— Raul

de Almeida Loureiro e Vasconcellos— (Visconde de Almeida e

Vasconcellos).»

Esclarecendo a attitude d*esse cfficial, e para que suspeitas

não ficassem sobre a orientação desfavorável á monarchia, sur-

gira anteriormente o seguinte commentario por parte dos pró-

prios republicanos:

iSabemos de tonte segura que o illustre ofiBcial da guarda

fiscal o capitão sr. Raul de Vasconcellos que commandava a for-

ça de Soo homens, aos quaes fora confiada a deteza do Arse-

nal do Exercito sentiu bastante que lhe rão tivessem enviado

um parlamentar para a entrega d'aquelle importante estabele-

cimento militar.

«Era seu firme propósito, em face dos últimos acontecimentcs

políticos que precederam o movimento revolucionário, envidar

todos 05 esforços para que as forças do seu commando não pra-

ticassem qualquer acto hostil para os revolucionários.

«O sr. Raul de Vasconcellos comprehendeu e muito bem que

a attitude do rei e dos que o cercavam não merecia o menor

sacrificio e tanto assim que tendo elementos de combate para

ofí.recer uma certa resistência, ainda que de curta duração,

adheriu immediatamente á approximação das forças revolucio-

narias.

hO sr. Vasconcellos mostra-se, satisfeitíssimo pelo facto dos

soldados do seu commando não terem feito uma só victima.» (*)

Era ainda a convenção a operar, exalçando a aliás írisante

(*; «o Paizo de 13 de Outubro de 1910.
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adhesão do official, o qual, na sua carta declarava todavia, que,

tropas d'aquella qualidade e n*aquelle cffectivo não seriam as-

sim tão facilmente vencidas.»

Retrocedendo ás intenções dos revolucionários.

Hove, é certo, duas tentativas de assalto ao museu na ma-

drugada de 4 d'Outubro, mas tiveram logo os naturaes embaraços.

A ellas se retere egualmente Machado Santos, no seu rela-

tório, (*) constatando-lhe a inutilidade e a retirada, e a con-

tradicta do visconde de Almeida e Vasconcellos, fraqueja, ante

o lacto de ter só assumido o commando das forças do arsenal,

ás IO horas e meia da manhã de 4, quando as tentativas des-

criptas pelo carbonário José Branco e pelo commandante das

forças da Rotunda, se assignalam como executadas de madru-

gada e não indo alem das 2 horas.

O arsenal estava então guardado por praças de caçadores 3,

sob o commando do capitão Caetano do Carvalhal Correia Hen-

riques.

Bases certas ha comtudo na exposição do Visconde de Vas-

concellos, em contrario da do revolucionário Branco e essas con-

sistem na negação da tomadia do Arsenal do Exercito, nos pri-

meiras horas da revolta, tacto que só se effectuou em 6, e ainda

por uma entrega: (•«)

«Até ás 2 horas conseguem sustentar o combate com bom-
bas, repellindo o inimigo e aguardando o desembarque dos ma-

rinheiros; como este se não eflectuasse. batem em retirada so-

bre o alto da Graça travando combate com a esquadra das Mo-
nicas. Da Graça seguem para a Rotunda e na tarde de 4 vão

armar-se ao cruzador oS. Raphael», conseguindo occupar o Ar-

senal do Exercito na manhã de 5, sem resistência, de concerto

com os grupos de Alcântara.»

E' obvio dizer porém que o mesmo regista (••*) que a reti-

rada da força de caçadores 5, e com ella das outras, se deu, do

(*J oA Revolução Portugueza», por Machado Santos, pag. 139.

f**) A Revolução Portu^^ucza = Relatório de Machado Santos ^ Pa-
gina ^'ò\)

(***) «A Revolução Portugueza» — Relatório de Machado Santos =
Pagina 131.
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notar no Tejo, na sua trente, o cruzador «S. Raphael», prote-

gendo as manobras terrestres dos civis.

Relegando para a sua altura, a entrega do Arsenal, pelo oflB-

cial titular, Visconde de Vasconcellos, pezaroso ainda, segundo

as aflBrmativas, sem desmentido, do jornalismo republicano— de

que um emissário da revolução lhe não tivesse tacultado mais

cedo esse acto de abdicação do seu posto de confiança, vamos

seguir os passos, sempre ousados e enérgicos, dos grupos que

premeditaram a tomadia d'aquellc deposito de armas.

Debandando do primeiro frustrado golpe sobre elle, es nú-

cleos foram tentar exercer a acção sobre o quartel da Graça.

Ali, o commandante, coronel Christovam Adolpho Ribeiro

da Fonseca, tivera aviso de prevenção, cerca das 8 horas da

noite, communicado pelo official de inspecção.

Mandando executar a ordem do quartel general, não mais

deixou de estar em contacto com o regimento.

Depois da meia ncite, o chefe de estado maior determinara

a sua marcha sobre o Rocio, evitando a Calçada de Santo An-

dré e a Mouraria.

O coronel mandou tocar a unir sem que nas fileiras elle no-

tado houvesse, nem por parte dos ofBciaes nem dos soldados, a

minima hesitação ou gesto indisciplidado.

Comtudo no quartel da Graça, a semente revolucionaria

fora egualmente lançada, contando a sedição com i6 oflBciaes,

20 sargentos e 17 cabos.

Incumbido estava á primeira companhia, do terceiro bata-

lhão, o desdobramento em três grupos, para tomar posse da se-

cretaria, aprisionando ali os officiaes superiores, tomar a parada

para obstar á sahida do commandante pela porta da residência

e deter na respectiva sala, dois ofificiaes mais adversos ao movi-

mento.

Para o encargo chegaram as praças a municiar-se, mas fa-

lho resultou o plano, pois que a precaução da officialidade fiel,

separando as companhias, e ainda a eihortação do comman-

dante do regimento para que deffendessem o rei e as intitui-

ç5es, deram, de momento esse resultaao, embora olvidado, em

pleno combate, onde assistiremos á fiagrante quebra da disci-
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plina, pela desobediência ás vozes dos officiaes, aliás entregues

á causa democrática.

Os populares rodeavam já o edifício, estudando o que den-

tro se estaria a passar.

A policia vigilava egualmente perscrutando já as intenções

d*um alteres, que conferenciava com um dos membros da jun-

ta dos revoltosos.

A chegada do grupo de João Paulino de Freitas, fez-lhes

ver a conveniência de ataque e, como por encanto, os agentes,

surgiam junto ao gradeamento fronteiro ao quartel.

Os revolucionários bateram em retirada, fugindo de esquina

em esquina, pelo Caracol da Graça, rua dos Lagares, para, illu-

dindo a vigilância, voltar pela Calçada do Monte e de novo á

frente do quartel.

Dentro havia a mesma attitude.

Os guardas da esquadra das Monicas, assaltaram os popu-

lares e a lucta teve de estabelecer-se.

Os tiros toram trocados sem pontaria, tal o excitamento do

combate e o núcleo já então com os dos carbonários Cesário

Correia, António Pereira Cacho e José Augusto dos Santos e os

sargentos de engenharia João e Manuel de Oliveira, cediam o

passo a elemento mais efficaz: uma bomba de dynamiie, lança-

da pelo barbeiro Reis, do Poço do Borratem, fez destroçar a po-

licia.

O revolucionário Paulino de Freitas, deixava o campo,

doente, e os restan»^es, embora desalentados pela quietitude dos

soldados, ditos adherentes, tentaram o derradeiro e heróico extorço.

As coronhas dos revolveres, soaram na porta das armas do

quartel, chamando á revolta o regimento.

— Viva a Republica!. . . gritavam.

O regimento estava prompto a seguir e o commandante,

ante a altitude desesperada dos populares, ordenou que uma
lorça, com o respectivo official, subisse ao terraço e d*ali os inti-

masse ao abandono do projecto insurrecional.

Não o obteve.

O coronel Ribeiro da Fonseca, veiu então em pessoa, á ja-

nella, pallido, mias sereno

:
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— Retirem, senão tusiloos.. . .

O povo, retorquiu lhe, desprezando a vida, a procurar der-

rubar pela audácia, a ultima hesitação:

« — Viva a Republica! Infantaria 5 é pelo povo! V^enha o

regimento!. . .

»

Este, veiu, mas íormou em oflensivo aspecto.

Os revoltosos civis, acclamavam-no, bradando lhe sempre:

— Viva a Republica !

Nova ameaça de fuzilamento, pelos ofiBciaes.

A partida perderase.

O 5 de infantaria seguia depois, lento, pelo Caracol da

Graça em direcção ao Rocio, paraoccupar o quartel general con-

tra as forças da democracia e estabelecer um batalhão na embo-

cadura da Avenida, para aíaque aos que por ali viessem.

Os trabalhos n'aquelle grupo militar, ligados mais ou me-

nos aos de engenharia, nada haviam produzidos e d'esta ultima

fracção apenas avançou, desertando para a Rotunda, o sar-

gento Oliveira, que percebendo o estado da soldadesca, fugiu do

quartel em direção aos principaes pontos de combate.

A' marcha do regimento correspondeu a intuição de que

perdido estava para a causa republicana, e mais tarde ia aos

elementos civis, a culpa da attitude inicial de infantaria 5:

«Este regimento tão bem preparado estava que era por nós

considerado como a mais firme unidade com que o partido re-

publicano podia contar, não sendo injusta essa apreciação.

«Se o grupo civil que devia ajudar a sublevação tem sabido

combinar a tempo e h' ras com Valdez a entrada no quartel,

sem esperar signal (maldita ideia) e, no caso d'isto lhe falhar, se

tem seguido á risca as instrucçÕes do comité civil, não abando-

nando o regimento, Valdez teria podido cumprir a missão de o

sublevar, mesmo durante a marcha para o Rocio; o mais pe-

queno ataque, por frouxo que fosse, daria a Valdez o pretexto

para carregar sobre o seu regimento, com a fracção do seu com-

mando, para o que reservara para si o marchar na rectaguarda

do mesmo.

«O grupo civil, por causa da policia, não só abandonou os

arredores do quartel, não tendo estudado d*ante mão o sitio on-

VOL. III FL. 24
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de occultar-se, como abandonou o caminho por cnde fatalmente

havia de passar o regimento, desistindo collectivamente da lucta.»

Gomtudo, foi sempre o povo o principal auxiliar do exercito

na sedição e, com risco certo de fuzilamento, heroicamente ten-

tou chamar á sua causa o regimento da Graça, que se manteve

indeciso, receando a n5o adherencia de outros corpos.

O próprio coronel Ribeiro da Fonseca, não escapou a ata-

ques sobre a sua conducta, na revolução mas a seu tempo de-

duziremos a sua deíeza contra os boatos, que o citavam como
olvidado dos seus deveres jurados á dynastia.

A corrente, destruidora, da indisciplina jungia porém todos

os regimentos a uma flagrante acção contraria ao regimen.

Houve todavia indecisões, mercê do passo grave, e de pro-

babilidades desagradáveis.

Patente o inicial fracasso da vontade de arremessar infanta-

ria 5, para o appoio á sedição, succedeu o evidente empenho de

attenuar a flagrante quebra^ pelo receio, do tomado em com-

promisso e o tenente Josd Valdez, não hesitou etn attribuir cul-

pas á falta de signal e até aos grupos civis: ()
« — Eu era o dirigente dos revolucionai ios do meu regi-

mento. Antigo republicano e tendo trabalhado já muito para o

28 de Janeiro, fui o escolhido pelo comité militar para fazer a

propaganda em infantaria 5 Os meus trabalhos tinham sido

bem sLCcedidos a ponto de contar com os 8 ofiBciaes no regi-

mento e de haver conseguido disseminar entre os soldados o es-

pirito republicano. Ao ser resolvida a saída do movimento na

madrugada de 4 tive poucas horas para avisar a minha gente e

logo por infelicidade alguns estavam de licença. Para maior fal-

ta de sorte os ofiBciaes estavam todos de prevenção, visto ter-se

produzido agitação popular por motivo da morte do dr. Miguel

Bombarda. Entreiando eu tinha concertado um plano que, ape-

sar de difficil, poderia executar, dispondo, como dispunha, de

uma companhia que commandava,

«Não ouvi, e como eu, não ouviram os grupos civis que es-

tavam próximo do quartel, o sinal combinado. . .

(*) «O Mundou de 12 de Outubro de 1910.
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« — Mas os navios salvaram. . .

« — Perfeitamente. Mas ali não se ouviu. Julguei que por

qualquer motivo imprevisto o movimento íôra de novo adiado,

e quando o commandante mandou formar companhias para o

regimento sair, fiquei na duvida : Que se teria passado? Estaria

a revolução na rua? Seria uma saida ao acaso, como algumas

que ultimamente se tinham teito?

«Fosse como íosse fiz por seguir na cauda com a minha

companhia e tratei de ver se me iníormava por alguns civis do

que havia, para, em qualquer altura me separar do resto do

corpo e reunir-me ás forças revoltosas que encontrasse. Mas não

encontrámos vivalma até o Rocio e ahi mandaramme imedia-

tamente colocar n'uma posição de onde era por completo im-

possível sair sem grande risco.

«A minha companhia foi colocada junto do Avenida Pala-

ce, na Praça dos Restauradores; por detraz, installando uma
metralhadora, de modo a poder varrer a Avenida veiu tomar

posições caçadores 6 e na frente uma companhia do mesmo re-

gimento. Já vê que fiquei tolhido. . . Se tentasse fugir para a

Rotunda os meus homens seriam fuzilados.

« — E havia mais cfiBciaes republicanos nas fileiras?

« — Republicanos creio que só eu. Entretanto a oficialidade

não era reacionaria. Por isso tentei vêr se o alferes Bragança e o

aspirante Espirito Santo me acompanhavam no caso de se ofe-

recer ensejo de me reunir ás tropas revolucionadas. Mas esse en-

sejo não apparecia por mais que tentasse procura-lo. Cheguei a

pedir ao comandante para me deixar ir com a minha compa-

nhia em explorações pela Avenida, mas recebi ordem para não

sair do ponto em que me encontrava.

« — E não recebeu ordem para fazer fogo?

«— Consegui dos meus soldados conservá-los serenos mesmo
debaixo do fogo. Nenhum d'elles atirou para o acampamento.

Apenas os que pertenciam á companhia que ficava fronteira fi-

zeram algumas descargas depois de feridos e perturbados pelo

togo das metralhadoras manobradas pelo alferes Hempes.

« — E assim se mantiveram até render-se?

« — Eu mudei de logar com a minha companhia por des-
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confiarem de mim. Mandaram postar-me no íargo de S Domin-
gos. Vendome completamente impossibilitado de correr com os

meus soldados para junto dos meus camaradas que se tinham

colocado sob a bandeira republicana, pensei em íugir só e des*

cer até ao acampamento pelo túnel da estação do Rocio a Cam-
polide. Mas em virtude da partida de um comboio não pude

pôr em pratica a minha tentativa- N'isto anoitecera e começara

o tiroteio mais forte, sentindo-se agora troar a artilharia do la-

do do mar.

<t — E qual era o espirito das tropas?

«— As tropas, apesar de não ter havido baixas, estavam abor-

recidas, já não obedeciam aos cíficiaes e creio que a sua vonta-

de era irem á Rotunda entrcgar-se.

«Aproveitei esta disposição para de noite convencer osofi*

ciaes. Reuni um grupo e uma grande parte d'elles mostram-

se dispostos a acompanhar-me entre os quaes alferes Franco, o

tenente Vasques, tenente Rodrigues, tenente Cruz, alteres Bra-

gança, ctc. De manhã o alferes Franco mandou dizer ao co-

mandante de caçadores 5 que infantaria 5 já não fazia íogo.

N'isio veio o armisticio invadindo por essa occasiao o Rocio

uma grande massa de povo que cercou logo os soldados já for-

mados no meio da praça dando vivas á Republica. Quando os

oficiaes superiores correram para impedir que se desse a fusão

das tropas, já Machado dos Santos tinha descido ao quartel

general e a Republica havia sido proclamada pelo povoe pelas

tropas.

« — E' pois certo que o espirito das tropas era favorável á

Republica ?

« — Sem duvida. E foi unicamente por nos ter escapado o

signal que infantaria 5 não saiu logo do quartel revoluciona-

da.»

Houve erros e a acção civil não deixou de assediar o regi-

mento, provocando o ostensivamente a uma franca adhesão de-

mocrática.

Os populares, expondo-se a um provável fusilamento, ten-

taram por vezes attrahir infantaria 5, chegando até verdadei-

ras temerosidades.
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Não quizeram os carbonários a injusta arguição de fraque-

za, quando ousados haviam sido.

Pela base cahia pois a evasiva, derruindo a uma afirmativa

publica (*) dos cheíes dos grupos incumbidos do acto:

vSr. redactor.— O sr. José Valdez, tenente de intantaria

n.° 5, na sua entrevista com um redactor do Mundo, publicada

hontem, disse que na noite da Revolução não adheriu á Repu-

blica o regimento ou pelo menos a companhia de que era co-

mandante porque não ouviu o signal combinado, e se persua-

diu de que a Revolução tinha sido adiada. Entretanto á uma
hora da noite vigiavam de perto o quartel mais de 5o revolu-

cionários, que por todas as íórmas procuravam entender-se com

os elementos militares. Deram-se até conflictos com a policia, de

que resultou alguns tiros que deviam ser ouvidos lá dentro. Sol-

taram-se vivas á Republica, incitando os elementos militares a

defenderem a Pátria em perigo. Bateu se á porta do quartel ain-

da para esse effeito, per tão repelidas vezes que da ultima oco-

ronei, chegando á janella, ameaçou o grupo de mandar dar to-

go se não retirassem das suas imediações. O signal do inicio da

Revolução loi também ouvido distinctamente pelos revolucioná-

rios civis, por motivo do qual tomaram a attitude já descripta.

Para que não possa haver duvidas na verificação destas asser-

ções subscrevemos os nossos nomes por sermos os que bateram

á porta dl) quartel. Não duvidamos, porém, da íé republicana

que levou o sr. Valdez a tomar o papel que tomou na Republi-

ca, e reconhecemos os seus bellos serviços e a sua coragem.

—

De V. ex.* — José Augusto dos Santos, António Pereira Cacho e

Cesário A. Correia.»

Sobre o primeiro ponto, isto é, c de não ser ouvido o signal

convém ainda archivar o depoimento do i.° cabo Zepherino Jo-

sé Franco, que em parte liga com o do tenente José da Ascen-

são Valdez:

«Eram 7 horas da tarde do dia 3, quando o cabo 55, da

i.^ companhia do 3.° batalhão, Francisco do Carmo Benevides,

que ha nove mezes trabalhava sob a inspiração do commissario

(*; o Mundo de 15 de Outubro de 1910.
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naval Machado dos Santos, no movimento revolucionário mili-

tar, avisou a commissão revolucionaria do regimento, que era

composta de I7 cabos, 20 sargenios e 16 officiaes, de que a re-

volução deveria rebentar á i hora d'essa madrugada. Dcitamo-

dos vestidos e, após o toque do silencio, começámos preparando

as praças, dizendo-lhes que, ao ouvirem o signal de três tiros,

se levantassem e se armassem e que obedecessem unicamente ao

tenente Valdez.

«Quando á i hora e três quartos soou o signal combinado,

as praças logo se ergueram e se municiaram, sendo a 1.^ do 3.*^

commandada pelo sargento iMatheus e a 3.* do 2 °, as primeiras

companhias que se íormaram.

«Em virtude dos distúrbios havidos no Rocio, ocasionados

pela morte do dr. Miguel Bombarda, o regimento ficou todo de

prevenção, o que bastante nos prejudicou, pois encontravam-se

no quartel todos os officiaes, que, suspeitando do que se ia pas-

sar, separaram as companhias, chegando o commandante a pro-

nunciar, á saida, uma breve allocuçao aos soldados, exhortan-

doos a defenderem o rei e as instituições.

«Como cá íóra, no largo, um magote de populares arma-
dos, juntamente com algumas praças de caçadores 5, nos rece-

bessem com palmas e vivas ao exercito e a infantaria 5, o nosso

commandante mandou tocar a togo para dispersar a multi-

dão.

«Chegados ao Rocio, fomos divididos em fracções, que fo-

ram tomar as emboccaduras das ruas que convergem n*aquella

praça, exceptuando a da rua do Ouro, que era occupada por

uma bateria de caçadores 2. Uma fracção foi collccar-se, sob o

coramando do tenente Valdez, no largo de Camões, que )á esta-

va occupado por duas metralhadoras de caçadores 5.» (*)

As causas da não adhesão do regimento, foram pois o re-

trahiroento e o desccnhecimenío da attitude das outras unida-

des, mais ou menos perscrutando-se e crivandose, reciproca-

mente, de duvidas.

Houve espectativa, assignalando que, se bons deffensores ti-

(•J O Século, de 10 de Outubro de IblO.
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verá a monarchía, denodados, desprendidos da vida e aas con-

tingências do futuro, boa victoiia lograra.

As praças incumbidas da missão difficil de vigilância e apri-

sionamento dos officiaes, não deram seguimento ao encargo,

que os elementos civis tentaram realisar, e valendo-se de todas

as audácias.

Não ficou todavia liquidada a controvérsia e, assim, ainda se

pretendeu basear a altitude do regimento de infantaria 5, não

só no tacto de João Chagas haver olvidado um pedido do revo-

lucionário, o altayate João Paulino de Freitas, para lhe conce-

der dois dias destinados á propaganda ali, como á desconfiança

de que o regimento não estava republicanisado, e que se o es-

tivesse, comsigo traria egualmente caçadores 5 e engenharia.

Procurava mais tarde acclarar o assumpto, o tenente Val-

dez, trazendo a publico o seguinte documento, por elle destina-

do á Historia e que a ella pertence pois:

«No seu jornal de 29 do corrente, sob o titulo acima, vem
inserta uma local que, por esse motivo mesmo, deve ser cons-

purcada d'immensas inexactidões que a deturpam e que não

podem de modo algum ser devidas a Paulino de Freitas, que

conheço bem e sempre foi um valente e incansável trabalhador

da Republica.

«A historia do que foi esse grande e valoroso acontecimen-

to de 5 d'Outubro é actualmente difficil de lazer, porque a maio-

ria dos espirites anda muito apaixonada e deixa-se arrastar por

falsas miragens, mas tudo quanto nossa esclarecer o papel de

cada elemento n'esse grandioso feito é altamente conveniente

para que um dia a historia se faça a limpo e nos convençamos

de que, se a Republica é um tacto, todos contribuíram para

ella.

«E' por isso que escrevo esta carta.

«Ninguém veja n'ella que eu desejo angariar para mim he-

roismos que não commetti.

«Fui sempre um republicano convicto e como tal trabalhei.

Onde e quando me chamaram appareci sempre para trabalhar

pelo meu ideal, nunca recuando ante quaesquer sacrifícios para

o ver realisado. O que desejo é ver bem consignado o papel da
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minha unidade na revolução, onde pela íorça das circumstan-

cias e pela precipitação com que o movimento se iniciou, talhou

tudo.

«Como Paulino de Freitas disse não houve entre elle, chefe

do grupo civil, e a minha pessoa, representante do 5, qualquer

combinação e, se elle estranhou o caso, ainda mais eu o estra-

nhei, sendo isso devido unicamente á grande pressa com que o

movimento foi ordenado. No emtanto, eu, que tinha um irmão,

Vasco Valdez, no grupo destinado ao meu quartel, tinha ima-

ginado um plano para facilitar a entrada dos civis, afim de coa-

djuvar a nossa acção dentro do regimento, e foi assim que, de-

pois de conhecida a ordem de prevenção para os ofBciaes na

reunião da rua da Esperança, onde estive, eu segui par^ o quar-

tel e fallei com os 2.°' sargentos Guedes e Matheus, que traba-

lharam activamente na propaganda revolucionaria, dentro do

quartel.

«Para a realisação do meu plano, pergunteilhes: «em que

companhia havia mais elementos revolucionários» e como elles

me respondessem «que na i.* do 3.°* disselhes que ordenassem

a essa companhia para se levantar mal ouvisse ires tiros de peça

no mar e se dividisse em três turnos, indo um á secretaria para

impedir que os officiaes superiores d'ali sahissem, outro para a

parada para evitar que o commandante sahisse pela porta de

sua casa para ali, e o ultimo iria ás salas dos officiaes prender

dois d'elles, que logo nomeei para evitar demoras. Eu iria para

o quarto do official de inspecção aguardar o signal, aíim de

abrir a porta do quartel aos civis e officiaes republicanos, que,

por estarem de licença, não podiam entrar no quartel senão á

hora própria. Dentro do regimento só havia dois officiaes com-

promettidos no movimento; eu e o tenente Ribeiro Arthur, da

Administração militar. Foi o que se resolveu. Os dois sargentos

deram cumprimento ao meu mandado e eu fui para o quarto

de inspecção, que é contíguo á porta do quartel e esperei. Deu

uma hora e o signal não foi ouvido. Como estranhasse o facto

fui a uma das janellas que deitam para o jardim do quartel e

não vi ninguém. D'ahi a instantes, em vez do signal combina-

do, eu e todos os officiaes recebíamos ordem para ir para as
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companhias porque o regimento ia sair. Imaginei que o movi-

mento íôra adiado e que a nossa saida era á tôa, tanto assim

que talei a alguns sargentos a quem disse : «aguardemos os

acontecimentos».

-"W "^ regimento formou no pavimento térreo, e, quando esta-

va já prompto para sdir, tendo toda a sua oflBcialidade, ouvi

DR. AATONIO LUIZ O0UE9

1
um estrondo na rua e a seguir uns estoires seccos que me pa-

receram foguetes e algumas argoladas na porta. Calculo agora
que esse estrondo fosse o da tal bomba e os estoiros os tiros fei-

tos peia policia. Estremeci ao ouvil-os por me passar pelo espi-

rito a ideia de que havia qualquer coisa, mas, como o signal

VOL, III — FL. 25
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não tinha sido ouvido e antes tivesse visto o largo deserto, atri-

bui o caso a exaltação de alguns que estivessem provocando tu-

multos por motivo da morte do dr. Bombarda, tumultos que

muito prejudicaram o movimento já de si mal ordenado.

«Disse por isso novamente aos sargentos para esperarem os

acontecimentos.

«Comprehende se perfeitamente que, se o signal tivesse sido

ouvido, embora sem o valioso auxilio dos civis, a companhia

nomeada tinha executado o seu plano e, ainda que eu me tives-

se arrependido por medo ou por qualquer outro rpotivo, o que

telizmente não succedeu, não podia evitar que os factos se con-

sumassem. Igualmente se eu soubesse que o tiroteio era com o

grupo civil, decerto que o regimento se tinha insubordinado

dentro do quartel, pois, embora fossemos só dois os oíficiaes re-

publicanos, havia elementos de sobra para conseguir, laes como
20 e tantos sargentos e i3o e tantos soldados e cabos.

«Como ouvisse o tiroteio, o commandante ordenou ao aju-

dante que fosse ao terraço vêr o que havia e intimasse os civis,

se os houvesse, a dispersar, o que elle fez, vendo então no largo

uns 12 a i5 individuos que convidou a retirar, respondendo-

Ihes elles com vivas ao exercito e ao regimento. Gomo visse que

se não retiravam, mandou ao corneteiro que fizesse o signal de

fogo e a este signal os civis fugiram, pelo que desceu para o pa-

vimento térreo, aâm de se incorporar no regimento, que em se-

guida saiu do quartel, sem que um único popular ou ^rupo o

victoriasse ou apparecesse, embora eu, propositadamente, me
puzesse na cauda da columna com o fim de inquirir o que hou-

vera, para proceder conforme as minhas crenças e tosse conve-

niente. Até ao Rocio ninguém vi e foi n'uma ignorância per-

feita do que se passava que eu ali me estabeleci. Se os popula-

res, em vez de desapparecerem definitivamente, tivessem aguar-

dado em sitio seguro a saida do regimento, decerto que encon-

trariam apoio ao seu valor porque o 5 de infantaria foi um dos

regimentos onde a ideia republicana encontrou um bom campo

para germinar. A falta de contacto antes e depois foi, sem du-

vida alguma, uma das origens d'e8sa unidade chegar até ao Ro-

cio na mão dos seus chefes, mas, outra falta e bem importante,.
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loi a da ausência de informações que se dizia haveria em barda

e íoi manifesta.

«No Rocio só tarde é que se soube o que havia, e mal e já

quando era manifestamente impossivel tomar um decisão útil.

Como o 5 contribuiu depois para a implantação da Republica

já é sobejamente conhecido. Resta-me, por ultimo, e para cumu-

lo mostrar como se afiançam certos factos. No final do artigo em

questão diz o articulista: «que só um elemento acedeu aos si-

gnaes, o 2° sargento Oliveira e que foi até á Roíunia.» Esse

sargento, realmente republicano, ha 3 mezes que se encontra no

hospital militar doente.

«Não attribuo a Paulino de Freitas as inexactidões que

vêem insertas na sua entrevista. Conheço-o bem e sei o que va-

le. Houve, como durante a revolta, péssimas e mal cabidas in-

formações. E é assim que se escreve a historia!. . .

«Agradecendo a publicação d'uma carta na integra, subs-

crevo-me de v. ex.^— Tenente Valde^.»

O regimento saiu pois formado á ordem da monarchia,

quando em todas as reuniões revolucionarias, se anteviu a sua

immediaia filiação no acto insurreccionai.

Já em forma o regimento, não deixaria o tenente Valdez de

incitar á indisciplina, o que só conseguiu vêr coroado de êxito

na manhã de 5, graças á coadjuvação firme do revolucionário

Pinto de Lima.

Emquanto isto succedia en? infantaria 5, junto ao castello

de S- Jorge, onde linha sede caçadores 5, novas peripécias se

davam.

Como nos outros corpos, a insurreição possuia ali adeptos e

ao telegraphista fora commettida, como especial encargo, pelo

cipitio Carvalhal, a sonegação de qualquer telegramma termi-

nado em A. P. e que, segundo a convenção superior dos deôen-

sores monarchicos, corresponderia á abertura de um maço de

ordens assignadas pelo commandante da divisão, mandando

comparecer no quartel toda a officialidade.

O telephonista, ás primeiras chamadas do quartel general,

pelo capitão Martins de Lima, simulava uma somnolencia, que

lhe permittiu por algum tempo, o estabelecer da confusão entre
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as ordens de prevenção que lhe eram transmittidas e o aviso ao

respectivo commandante, tenenie-coronel José Joaquim Peixoto.

A situação, ccmtudo, breve se tornou insustentável e a com-

parência de um major, tez eôectuar o determinado pelo com-

mando superior, com o additamento de clausura para o talso

somnolento.

N'essa hora, já o adherente á causa dos sublevantes, capitão

Caetano Carvalhal Correia Henriques, esperava a chegada de 40
civis, que entrando no quartel, deviam proceder á captura dos

officiaes, não sendo dada a incumbência á soldadesca para que

maisdamno não soôresse a indisciplina.

Estavam a postos os 1.°^ sargentos Carlos Moreira Vidal,

Nogueira, Francisco Sim5es dos Santos, e Brito, os 2.°® sargen-

tos Caetano, Marques, Felizardo Pedro, Vicente, Lucas, Lucia-

no Monteiro e outros, orientados, não só pelo capitão Carvalhal,

como pelo alteres Gomes da Silva Júnior.

Para facultar livre transito aos civis, collocou-se ao portão

sul, com alguns soldados envolvidos no movimento, o i* sar-

gento Francisco Simões dos Santos e no do norte, com outros,

o i.° sargento Vidal e o 2° sargento Lucas.

A este ultimo portão, se apresentaram os carbonários, soba

chefia de Coelho Dias.

De desespero se assignalou todavia o apparecimento sim-

ples de 10 revolucionários, na maioria, quasi creanças.

Se não constituíam a quarta parte dos promettidos auxilia-

res da revolução, symbolisavam egualmente o valor e a teme-

ridade de dez adolescentes querendo assumir o encargo pesado

que para 40 homens se designara.

Aproveitando a distracção da sentinella, chamada proposi-

tadamente a outro logar, e encaminhados pelo ex segundo sargento

Vidal e José Pereira Pinto, como esquilos saltavam, cerca das

1 1 e meia da noite por sobre o portão de terro, escoandose até

ás casernas da 6.* companhia, onde os sargentos prevenidos esta-

vam para o lance em vista.

Entretanto, soando a meia noite, preparavamse e carrega-

vam-se as metralhadoras, e as praças, perto, aguardavam a voz

que para a sedição os lançasse.
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De uma das janellas, o capitão Henriques, perscrutava, de

óculo em punho, o presumido ancoradouro dos navios, esperan-

do d'elles o snnunciado signa).

Esperado era, egualmente, o auxilio dos cadetes João de

Menezes Ferreira, Humberto de Athayde Ramos e Oliveira e

Marrecas Ferreira, incumbidos pelo almirante Reis, de coadju-

varem os civis no assalto ao castello.

Nada levaram a effeito e Machado Santos, no seu relatório,

a paginas I23, explica assim essa talta :

«Se estas commissÕes não íoram cumpridas, manda a ver-

dade dizerse que nenhuma culpa tiveram os valentes rapa

zes,

aOs que íoram para caçadores 5 retiraram-se depois dos

officiaes se irem embora e dirigiram-se ao Terreiro do Paço, on-

de tiveram o desgosto de ver uma força da municipal tranquil-

lamente íormada. As noticias que colheram íoram tão convin-

centes do mallogro da revolta que recolheram á escola todos,

com excepção de Marrecas Ferreira que toi para sua casa.»

A officialidade fiel, entretanto, bocejava maldizendo as inú-

teis prevenções.

Fez-se um silencio pesado, breve interrompido pelo estam-

pido de algumas bombas, perto do castello.

Correram para íóra os officiaes, de revolver em punho, lan-

çando o alarme.

Estava escripto que o fracasso e a má comprehensão acom-

panhariam por toda a parte os revolucionários, desvalorisandolhes

os ousados projectos.

Julgando feito o signal e em armas já os soldados, abando-

naram os esconderijos nas casernas e correram para a parada,

armados com as espingardas que á mão poderam haver.

— Viva a Republica!

P^ôra cedo de mais tentado o golpe.

As praças, deitadas vestidas e com armas, não haviam com-

prehendído bem a precipitação dos amotinadores e estes não

lograram organisalos para consummação do plano sedicioso.

Houve a perplexidade, nascida da troca da hora e da talta

de signal definitivo, consequência do que íóra devia vir.
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A officialidade leal estava ali unida, para o ataque, chaman-
do a si a soldadesca.

O capitão Carvalhal, exasperado pelo erro, quiz ainda dar

tuga aos civis, e accusando-os de precipitação, que elles descul-

param com o facto de terem ouvido o signal.

— Eram bombas, apenas! Fujam! Está tudo perdido por

culpa dos senhores! Fujam!
Patenteou-se-lhe bem a derrocada pelo escasso numero de

civis, arrojados sim, mas não aptos para luctar contra o maior

numero.

— Fujam ! Saiam !. . .

Era tarde porém, até para Carvalhal, que suspeito se tornou

pelos conselhos, ouvidos por outros officiaes.

A desorientação presidia já acs actos dos rebellionarios e

nem se aproveita a sublevação das 2.", 5* e 6.* companhias

que, sob o commando do sargento Pedro Affonso Cardoso Dias

iam apresentar-se a Carvalhal, que as mandou recolher.

iT.pÕe se aqui a transcripção dos seguintes trechos do rela-

tório do cheíe da Rotunda :

«Mais tarde o capitão Carvalhal Henriques era considerado

um dos melhores officiaes revolucionários e a elle se confiava a

honrosa missão de o trazer para a rua.

cNa madrugada de 4 de Outubro, Coelho Dias, chefe civil,

entra apenas com dez homens armados no castello de S. Jorge

(não lhe mandaram mais armas!) e as companhias, 2.^, 5.* e 6."

revoltam-se, indo a segunda sob o commando do sargento Pe-

dro Aftonso Cardoso Dias, apresentar-se ao capitão Carvalhal

Henriques, occupando a 5.^ e a 6.* o parque das metralhadoras.

O capitão não aproveita a sublevação para prender os officiaes e

arrastar as outras companhias, manda recolher ás cazernas os

sublevados e os civis sem apeio algum ficam presos no castello.

Maldito signal

!

«Maldita salva de 3i tiros!» (*)

Os civis eram immediatamente visados.

(*) «A Revolução Portugueza»=Relatorio de Macbado Santos — Pagi-

gina 130.
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Os graduados cercavam-nos já, apontando-lhes aos peitos as

pistolas e as espadas.

Vibravam lhes apostrophcs ^oe o exacto conhecimento da si-

tuação justificava.

A officialidade, vencedora n*este instante, devera talvez a

vida á errónea interpretação do externo tiroteio.

— Então as espingardas eram para nos matar?

— Para nos deSendermos apenas! responderam sem co-

bardias.

E o commandante, rugiu :

— Malandros!

A altivez dos revolucionários, conduziu a excessos sobre es-

tes, nascidos do turor pela previsão dos acontecimentos Irustra-

dos apenas pelo extemporâneo levantamento.

Os conjurados eram maltratados na parada do quarttl, e le-

vado íoi até ao estrangeiro, o ecco d*es5es actos de revindicta

praticados em caçadores e falsamente attribuidos a infanta-

ria 5

Como cae um throno^ a pagina i3q narra assim esses suc-

ccssos:

«Não toi possivel subleval-o. Em vez dos 40 populares que

deviam entrar no quartel, para prender os 20 officiaes, só appa-

receram lo. Dez homens que, tomando por signal de revolta os

estampidos das bombas, sairam dos seus esconderijos antes de

tempo, para serem desarmados pela officialidade, que os esbofe-

teou e pisou implacavdmente!»

Outros auctores mencionam ainda o facto, citando comtu-

do, e para amenisar o procedimento dos graduados de caçado-

res 5, a ex.stencia de curtas scenas de pugilato, ou fosse o de-

sagravo dos revoltosos, quando livres, ante a violência dos ven-

cedores :

«Deram-se curtas scenas de pugilato. Os revolucionários fo-

ram esbofeteados, arremessados com turia contra as paredes. Por

fim, mandaram-nos para as prisões do quartel.» (•)

(*) Como triumphcu a Rppublica= Subsídios para a Historia da Re-
volução de 4 de Outubro de 1910 = Pagina 95,
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Por seu turno, o capitão Carvalhal, revolucionário, cita as-

sim (-) os successos d'essa madrugada de excitações:

« Era tarde. Responderam-me que tinham ouvido o signa).

Tinham tomado o estampido das bombas por tiros de anilha-

ria. D*ahi a pouco estavam todos presos e desarmados na sala

dos officiaes, onda chegaram a commetter a cobardia de os agre-

dir. O commandante salientou-se bastante n*esse tristíssimo

acto.

c O batalhão formou acto continuo na parada. Alguém

lembrou n'esse momento ao commandante que seria melhor

mandar-me prender como medida preventiva. EUe entendeu por

bem fazer-me vigiar por um major. Saímos então para a fun-

dição de canhões, onde fiquei com o major e uma força, ao

passo que o resto do contingente seguia para o Rocio. Os sar-

gentos e praças que conspiravam comigo estavam desanimadíssi-

mos. Dei-lhes esperança, aconselhei-os sobretudo inércia e abs-

tenção de atirar sobre as torças republicanas. Também assim

podiam ser úteis.»

Seria talvez essa vigilância a causa da altitude indecisa de

que foi accusado(**) o chete militar da revolta em caçadores 5:

«O ex-sargento Pinto foi quem dirigiu o assalto do grupo

civil a S. Jorge; a indecisão do capitão Carvalhal obrigou o éx-

sargento Pmto a retirar, vindose-me apresentar na Rotunda na

manhã de 4.

«Quando os officiaes retiraram da Rotunda, já eu me en-

contrava sufficientemente esclarecido sobre a attitude oflensiva

que o batalhão tomara contra nós.»

Como desculpa á flagrante indecisão do momento, não fal-

tou aquella que aliás allegaram todos os regimentos, salvo arti-

lharia I e o 16 de infantaria: o não ser ouvido o signal e a

falta dos civis : («•*)

«Se caçadores 5 não saiu para a rua, devidamente com-

mandado pelos revoltosos, foi unicamente devido á falta de com-

(*) O Mundo de 27 de Outubro de 1910.

{**) A Revolução Portugueza. — Relatório de Machado 'oantos. — Pa-

giua 131.

(•*#; O Século de 15 de Outubro de 1910.
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parencia do numero combinado de paisanos no quartel, e tam-

bém á (alta de tiros, pois não chegámos a ouvir os 3i combi-

nados. Também muito influiu a prevenção devida á exaltação

que causou a morte do ditoso democrata dr. Miguel Bombarda,

dificuldade esta que facilmente se demovia se apparecessem os

paisanos esperados.»

«O signal não chegou a ouvir-se completo e os poucos pai-

sanos, apenas uns I2, nada puderam tazer devido á sua insuffi-

ciencia e os que para lá se dirigiram (oram dispersos pela poli-

cia d^ esquadra do pateo de D. Fradique.»

Com a ajuda dos soldados, que julgaram prudente, ante o

íracasso, occultar as primitivas intenções, eram os revolucionários

lançados para os cárceres do castello, emquanto o commandan-
te de caçadores 5, obedecendo á ordem do quartel general, man-

dava form^ o regimento, para seguir ao local onde devia com-

parecer, o Ro:io.

Ouçamos agora o depoimento (•) de um dos presos civis

d'essa noite:

«Na noite de 4, muitos dos soldados deitaram-se vestidos

pondo-se logo a pé, ao primeiro sinal dado de bordo dos navios

de guerra, o que surpreendeu alguns oficiai? que logo comuni-

caram ao comandante o que se passava. Entretanto o sr. capitão

Carvalhal e um alíeres (aziam formar as 5.* e 6.* companhias,

dispondo se a sair com ellas para a rua. Os populares que en-

traram não tiveram, porém tempo de aprisionar os oficiais e fo-

ram pouco depois presos. O batalhão saiu todo para a rua, mas
com o comandante á (rente, pronto a acatar as ordens do go-

verno da monarchia. Entretanto não chegou a (azer íogo contra

o povo ou contra os revolucionários militares. Postado nas em-

bocaduras das ruas da Baixa não foi obrigado a disparar um
único tiro. No dia 5 de manhã recebendo a companhia do ca-

pitão Carvalhal ordem para marchar para o Cães da Fundição

a fim de impedir o desembarque de marinheiros. Imediatamen-

te o batalhão arvorou a bandeira republicana e principiou por

(#) O Mundo de 7 de Outubro de 1910.
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tazer entrega á guarda fiscal que ali estava, abriu o Museu

de Artilharia, armando o povo, e seguiu com toda esta torça pa-

ra iníantaiia 5 á Graça, que obrigou a desistir da luta, tazen-

do-a sair do quartel a tocar a Portuguesa.

«A' meia noite e um quarto de segunda feira, um grupo de

IO populares assaltou o quartel de caçadores 5, saltando por um
portão que fica próximo das casernas. Recolhendo se n*uma casa

em que se encontrava uma carroça, ahi os dez populares espe-

raram anciosos o sinal que se fez sentir á i hora, sendo-lhes di-

to por um sargento que de mando do capitão Carvalhal podiam

entrar nas casernas. Acto continuo tomaram pela escada que dá

ingresso ás casernas por se encontrar no pavimento superior o

paiol e as arrecadações, onde entraram e se armaram, levando

espingardas, enchendo os bolsos de cartuchame, avançando de-

•^^ois para as casernas de onde sairam com diversas companhias;

quando iam a avançar ptra intimarem os oficiaes a renderem-

se toram subitamente obrigados a recolherem-se novamente ás

casernas, escondendo-se por diversos cantos. Em seguida come-

çaram a ser presos pelos officiaes, sendo entregues aos soldados

que estavam de prevenção os quaes os acompanharam á sala de

bilhar dos oficiaes. Ahi íoi lhes passada uma minuciosa busca,

tirando-se-lhes dos bolsos todás as munições bem como as pisto-

las e revolveres de que iam munidos, sendo insultados por di-

versos oficiaes entre os quaes se salientaram o tenente-coronel,

que era comandante, um major, um alteres, etc. Após isto, fo-

ram os presos metidos debaixo de escolta e levados para a casa

de Reclusão, onds lhes foi novamente passada uma ainda mais

minuciosa revista, tirando-se-lhes todos os objectos de valor que

traziam, consentindo que levassem lápis, papel, tabaco e fósfo-

ros. Os presos recolheram a casa, indo para o cajabouço n.* 1

cinco populares e para o n.° 2 quatro populares. O ultimo íoi

para um quarto de sargento, visto ir tardado^ porque era solda-

do de infantaria i e é filho do capitão Pinto da Cruz, coman-

dante da 4.* companhia da municipal. Forneceram uma manta

a cada preso. Na terça-teira pela manhã os presos reclamaram

comidas, sendo lhes dito pelo director da casa da reclusão que

esperava ordem do quartel general para saber se lhes podia abo-
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nar rancho. Cerca das 9 horas e meia da manhã íoi-lhes Icrne-

cido rancho, que constou de carneiro com batatas e de um
quarto de pão muito rijo, que teve de durar até quarta-feira de

manhã. A' tarde forneceram lhes o rancho que constou de ma-

carronete com grão e chouriço com feijão encarnado. Próximo

da noite foram-ihes tornecidas os tomilhos c mais algumas man-

tas do que as que tinham dado na véspera. Mais uma noite ti-

veram que passar ouvindo sobre as cabeças os estrondos das

metralha.

«Na quarta (eira pela manha foilhcs fornecido café, que foi

bebido e acompanhado com um resto de pão que receberam no

primeiro dia. Cerca das 9 horas e meia ouve-se uma voz dando

vivas á Republica; n'esta occasiao vê-se arvorar no Carmo uma
bandeira republicana, sendo em seguida abertos os calabouços

saindo os presos para a parada, onde o capitão director da casa

da reclusão falou, saudando os politicos e terminando com um
viva á Republica N'esta occasiâo um dos presos politicos, su-

bindo a uma pedra, agradeceu em nome dos demais presos a

maneira amigável porque foram tratados. Após isto sairam.»

Essa attitude repressora do commandante de caçadores te-

nente coronel José Joaquim Peixoto seria mais tarde modi-

ficada, e assim vel o-hemos, na manhã de 5 de Outubro, sub-

mettido a ponderações dos revolucionários tenente José Valdez

e Joaquim Augusto Pinto de Lima.

O regimento de caçadores 5, saiu, portanto n'uma attitu-

de indecisa, para a revolução e para a monarchia.

Subdividindose, ia uma parte sob o commando do capitão

Carvalhal, guarnecer o Arsenal do Exercito, e como no quartel,

os revolucionários, viram falhar-lhe a adherencia d*esses com
quem contavam e cuja acçSo todavia se não era pela republica,

abertamente, egualmente não patrocinava a realeza, oppondo-lhe

uma apathia duvidosa.

Outra parte, com as metralhadoras, ia para a embocadura

da Avenida da Liberdade, e os seus tiros procurariam actuar

certeiros sobre o acampamento onde Machado Santos, ©organi-

zador audacioso da insurreição em caçadores 5, sonhava uma
hecatombe, quando a sorte lhe preparava uma victoria! . . .
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A esse tempo os desalentados provocadores da rebelhao em
infantaria 5, seguiam sobre engenharia, instaliada no quartel

da rua dos Sapadores.

A ordem transmittida na tarde de 3 de Outubro, ao 2°

sargento Manuel de Oliveira, não tivera andamento por deffi

ciente e por suspeitas sobre o emissário, desconhecido.

O aviso com toros de authenticidade, era só communicado

cerca das dez horas da noite, e ainda summariamente.

A* I hora da madrugada, um automóvel com o tenente Ál-

varo Poppe á paisana e os cadetes João Ribeiro Gomes e Igna-

cio Monteiro de Azevedo íardados. apresentava-se na rua dos

Sapadores sendo participado ao sargento, que ao aviso de suble-

vação em infantaria 5, engenharia devia pôr-se em armas, ac-

clamando a republica.

Debalde se esperou o aviso.

As praças aprestadas, aguardavam apenas a ordem para a

revolta.

Em vez d'ella veiu a que determinava a saida do regi-

mento.

Ao fracasso do 5, ia corresponder o de sapadores.

Os grupos civis de José Augusto de Oliveira, o Oliveira

dos Bonets^ ignorando que se quizesse alliar a sublevação de en-

genharia á do batalhão da Graça, procuraram actuar ali.

De flagrantes incoherencias se patenteou toda a descripção

da attitude assumida pelos revolucionários civis junto de sapa-

dores, dandose como não tentado o seu pronunciamento na re-

volta.

Ouçamos pcis o relatório (*) de um dos chefes revolucioná-

rios, José Victorino, patenteando a derrocada das investidas e,

não velada, e constituindo assim um depoimento tão verdadeiro

quanto é despido de actos de alto heroísmo que aliás se pode-

riam apregoar:

«Beijei os filhos que estavam a dormir, sai com toda a

cautella para os vizinhos não saberem. Dirigi me ao café Magi-

(*) Documento inédito de posse do auctor d'esta obra. José Victorino e

sua esposa, Luiza Ferreira, já foram citados a paginas 112.— N. d'A.
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na. Já alguns tinham saido para casa do Oliveira dos Boneís^

para d'ali seguirem para engenharia onde tinham um sargento

para dar entrada no quartel.

«Ali se juntaram com os que vinham do Alto Pina, fazen-

do um grupo de i yS homens, commandados pelo Oliveira e sar-

gento José Lourenço Flores. Appareceu o sargento de engenharia

que disse não podia sair com o regimento para a rua, que não

estava nenhum official no quartel. N*estaoccasião entravam dois.

«Disse António Antunes:

« — Ali vão dois

!

«Disse o sargento

:

« — Mas aquelles são thalassas.

«Disse o Antunes:

« — Prendem-se

!

«Já outros queriam saltar o tapume para o quartel.

« — E armamento?!. . . disse um.

« — Ainda não veiu. Esperemos mais um bocado que não

pode tardar.

aN'es:a altura tcram presentidos pela policia que os iez fu-

gir a todos. Havia um que trazia um revolver e ainda quiz dar

togo. Teve que tugir como os outros. Ficaram desorganizados.

Eu no cate Magina encontrei sele que lá haviam de esperar por

mim para atacar a guarda municipal que andasse pela Baixa.

«Eram duas horas da manhã, quando na rua de Santa Jus-

ta uma força de cavallaria corria atraz de nós. Ao chegar ao

largo o Joaquimsmho atirou uma bomba que não sei o estrago

que fez, mas já não seguiram para cima. As portas de terro do

3i foram furadas e assim um vidro. Eu e outros fugimos pela

rua dos Fanqueiros, até ao Poço do Borratem EUe, Joaquim, e

outro, foram cercados pelas vedetas de caçadores 5 que estavam

espalhados pelas ruas da Baixa e viram-se afflictos, queriam ma-

tai es. Lá se escaparam como puderam e foram ter comnosco ao

Poço do Borrarem e por ahi ficaram até de manhã.»

Ainda outros revolucionários do grupo de José Augusto de

Oliveira, julgando que perdidas as esperanças sobre infantaria 5

iam recuperai as attrahindo engenharia, correram sobre o quar-

tel respectivo, supposio já em completa indisciplina.
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Encontravam todavia o regimento em marcha, ordenada,

e sem que valessem as tentativas de insubordinação provocadas

durante o caminho.

Ao entrave, pela policia, correspondia o ataque a tiro, na

Rua dos Sapadores ao agente í 552 Francisco Maria Lima Vieira,

que tendo depois summario curativo, voltava ao hospital mais

tarde (8 de Outubro) em estado grave.

Debalde procuraram os combatentes o dirigente principal,

o chefe de barraca. José Augusto de Oliveira, o Oliveira dos

Boneis, estabelecido na rua da Mouraria.

Foi esse talvez o único grupo que sem o legitimo chete ma-
nobrou.

Agitados já os pontos principaes onde os núcleos re-

volucionários deviam actuar José Augusto de Oliveira, avan-

çou com a mulher, Maria Oliveira, activo propagandista, até á

Graça.

A's indecisões de infantaria 5, resolveu ir proceder em en-

genharia.

Baldados eram os passes.

A policia cortou lhes o caminho e prendeu-os. José Au-

gusto de Oliveira ficou detido e Maria d*01iveira era solta, não

sem que o marido n'um olhar lhe recordasse o proseguir da

missão.

Ella recorda-se de que, já pelo 28 de Janeiro de i9o8, exi-

lado António de Oliveira, se entendera com os vários grupos

para o continuar da acção de propaganda.

Os agentes não conheceram essa alma, a assemelhar se a

Luiza Michel sob o ponto de vista de enérgica mentalidade de

revolucionaria.

Indifferente ao tiroteio, ás trevas, abandonou o inútil en-

cargo em engenharia, a caminho já, e marcha sobre a Rotunda,
registando as torças dispersas, as suas posições, n'um ávido an-

ceio de vingar o marido, na lucta, cm que a seu tempo a encon-

traremos.

Baldadamente pois tentaram os outros possuir a orientação

do chete que devia dirigir o assalto a engenharia.

Estava já sob ferros, mercê d*um alheamento de posto que
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lhe competia c que encontramos consubstanciado no seguinte

insuspeito depoimento: (#)

« — Ora! Como foi ! Como havia de ser! Fui, prorapto! En-

tão, as mulheres não teem também o dever de velar pela sua

pátria? Alem d'isso, eu era já conhecida como revolucionaria, e

os camaradas contavam commigo para o grande dia. . .

<E diz, e diz, relatandome as peripécias todas da sua vida

de propagandista. Já no 28 de Janeiro, quando se deu o fra-

casso da Revolução, ella estava meitida na cousa^ de íuncção

com o seu marido, o valente revolucionário José Augusto d'01i-

veira. Deu-se o desastre, e o marido teve de emigrar tara Hes-

panha. Embora! Ficava ella, para se entender com os do grupo

d'eUe, e o que é facto, é que o grupo a chamava ás suas reuniões,

ouvindo o seu conselho. . . Pois não! LUes bem sabiam quem
eu eral. . . tm6m, chega a noite de 3 de Outubro, o canhão

soa Id em cima, e eis que os dois, marido e mulher, abalam por

ahi tora, um pouco ao acaso... a E se fossemos até d Gra-

ça?»

«Seja! Mas na Graça as coisas pareciam indecisas e elles,

anciosos por fajer alguma coisa, resolvem avançar sobre o quar-

tel de engenharia, «/sso, /sso. . . Para o quartel de engenha-

ria!» A policia cortou-lhes o passo a meio do caminho». Para

onde vão? marchem lá para a esquadra! Foi uma arrelia medo-

nha. . . «Imagine, presos assim, sem gloria nenhuma, antes de

entrar em iogo, . . Não era para desesperar?» Na esquadra a

policia achou que não tinha nada que ver com mulheres e sol-

tou-?, a ella, mantendo preso o marido.

«Quando lhe davam a ordem de soltura, os dois olbaram-

se um momento, fixamente, parecendo que elle dizia: «Vê lá,

mulher! Morrer pouco importa, quando se morre com honra!»

E que cila lhe respondia : «Descansa, que saberei dignificar o

teu nome !>

Nada poderam fazer, mercê do fracasso de infantaria 5 e

das breves providencias tomadas em engenharia, os cadetes a

quem fora incumbido o encargo de lhe auxiliar a sublevação.

(*) A Republica de 5 de Outubro de 1911.
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Abandonando esse campo, caminhavam depois para a Ro-

tunda, onde audazes se patentearam.

Assim a sedição viu taihar-lhe egualmenie o projecto sobre

sapadores e este regimento, contrariamente ás hypotheses re-

volucionarias de que estava minado, sediciosamente, a ponto de

se temer um movimento extemporâneo, assumia, salvo ligeiras

deserções para a Rotunda, attiiude pouco consentânea com esses

allegados compromissos, embora ella não alterasse, na sua tórma

pouca violenta, o desiquilibrio preparado ao throno de Portugal.

Engenharia, devidiase em companhias que iam accionar em
pontos vários e mantendo uma torte interrogação sobre qual o

caminho por que nortear se, pronunciar-se-hia, como ao inevi-

tável, pela Republica, que o povo lh'e íez saber acclamada na ma-

nha de 5 de Outubro.

A monarchia estando escassa em servidores leaes, não podia

resistir.

Em caçadores 2, com sede na Cova da Moura e que o quar-

tel general queria trazer para a rua, a indisciplina punha-se

egualmente ao serviço da Revolução e quando pelo telephone, o

commandante mandava marchar para o Rocio, primeiro, depois

para S. Pedro de Alcântara, e ainda para o desalojamento dos

revoltosos da Rotunda, o tenente ajudante Conceição, longe de

registar essas determinações, transtormava-as n'uma ordem for-

mal do commando para que o regimento não saisse.

Julgado fora tão decidido o batalhão que o 2.° sargento

David José dos Santos Moreira, dispensara, para a sr.blevação, o

concurso dos civis da chefia de João Augusto de Andrade.

O núcleo não abandonou caçadores 2, mas desprovido de

bombas, retirava, á saida da soldadesca, de baioneta callada, e

em marcha para a defeza do palácio real.

Um outro grupo, superior a 20 revolucionários, da chefia

do commerciante José Nogueira, teníou ainda a approximação

do quartel.

Ao aviso de pouco hospitalisador acolhimento, resolveram

aguardar, no fim da rua, o seguir do batalhão.

Foi egualmente a saida d*este em accelerado, que se lhes

patenteou como adverso á causa.
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Os civis debandaram para a acçSo no quartel de marinheiros.

A carbonária julgou ali um novo tracasso.

Era sempre um duplo erro e caçadores 2, embora manifes-

tasse de principio uma atiitude aggressiva, breve se tornou n'um

AZEVEDO QCUE8

(Primeiro ministro da marinha do regimen republicano)

xorpo^immobilisado, operando uma táctica de simulado receio,

favorável á revolta, o que esta reconheceu, apontandoo como
resgate ao retrocesso na promessa de a auxiliar abertamente:

«O batalhão de caçadores 2 antes de tomar a tal attitude

decisiva, foi metralhando os marinheiros com duas metralhado^
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ras, resgatando em parte a sua indecisão pela recusa do seu

ccmmandanie em marchar contra a Rotunda, permanecendo na

deteza do real paço até á implantação da Republica.» (•)

No quartel ficava, todavia, uma torça do commando do te-

nente Álvaro Telles de Azevedo.

O official, prevendo um assalto peks civis, começava por

prohibir aos soldados que armassem baionetas e carregassem as

armas e a própria resistência a qualquer tentativa, exhortandoos

até a uma entrega immediata, caso o povo se apresentasse nli.

Não satisfeito ainda, fazia expedir ordens secretas, de idên-

tica intenção, para as toiças da sua companhia, que haviam

marchado para as Necessidades.

Entretanto e talvez para execução d*esses preceitos, (••) o 2.°

sargento David José Fernandes Moreira, coUocava em impossi-

bilidade de serviço três das metralhadoras confiadas á sua guar-

da, entraquecendo-lhe.s a mola accionadora, e procurando sub-

metter o seu regimento ia, em pessoa, sollicitar ao quartel de

marinheiros, uma força destinada ao ataque da posição que

phantasiava deffender.

Descia de alto essa corrente e já vimos, a confirmar, a atti-

tude do próprio commandante, o tenente-coronel André Joaquim

de Bastos.

Em caçadores, a Republica contava ainda com 5 officiaes,.

1 1 sargentos e a maior parte dos cabos e soldados.

A acção nos regimentos de Belém foi fraca, a despeito da

larga propaganda, orientada por João Abrantes Lúcio, pharma-

ceutico na Rua de Belém 89, César Loureiro e outros.

Debalde se procurara minar lanceiros 2, com sdde na Cal-

çada da Ajuda.

Diminuta fci a influencia sobre cavallaria 4 e os succes-

sivos addiamenios, fizeram decrescer fortemente os núcleos re-

volucionários formados pelos soldados de infantaria i.

Esse conhecimento levou os revoltosos a projectos, onde se

(*) «A Revolução Portugutza»= Relatorio de iMachado Santos— Pagi-

gina 1-^5.

(**) Regista o facto o Secvlo de 6 de Outubro de 1910.
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aventavam aié possibilidades, falsas, de adhesão da bateria de

Queluz, que, reunida ás torças de Barcarena, cbteria, violenta-

mente,a rendição dos regimentos de Belém com a metralha dis-

parada do alto da Ajuda.

Acompanhou quasi sempre os revolucionários a derrocada

das previsões, se bem que esse facto não significasse um auxilio á

realeza que forçada foi ao exilio, quando em Portugal tremulava

iá a bandeira victoriosa da Revolução como antecessora da Ban-

deira cfficial da Republica.

Em lanceiros 2 aguardavam-se acontecimentos graves.

O coronel Alfredo de Albuquerque, ao sahir do jantar no

paço fora a casa lardar-sc, regressando logo ao quartel, onde en-

contrava quasi todos os oíficiacs, e avisados os restantes, como

o tenente Estevão Wanzeller.

Este, tendo chegado á residência no Dafundo á 1 hora da

madrugada, achava ali a ordem de prevenção, retrocedendo im-

mcdiatamcnte a Belcm.

Breve era recebida a crdem do quartel general determinan-

do a marcha para o Rocio.

Tudo organisado e apparclhado, o regimento era mandado

seguir ao seu destino.

Assim se fez, e deixando como chefe da guarda de policia

ao quartel, o !.• sargento Manuel Guerra, punha-se em marcha

próximo das 2 horas da madrugada sob o commando do coro-

nel Alfredo de Albuquerque e n*um eíiectivo de 192 soldados,

formando quatro esquadrões a dois pelotões de doze filas cada

um.

A sahida rápida do regimento de lanceiros 2, neutralizou

um plano: a morte do coronel Alfredo de Albuquerque, pelo

2° sargento António Vigoso, que para isso se munira de chaves

falsas do quarto do commandante.

Mais tarde o sargpnto referia essa incumbência trágica, o

que valia, a despeitode republica em Portugal, um desforço pes-

soal por outro sargento. (»)

(*) Cita o facto o coronel AIHedo Albuquerque, uo livro de Joaquim
Leitão, Os Cem Dias Funestos, pagiuas 302.
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Não deixou isso de ter desmentido, se bem que alheio a

elie tosse o alvejado:

«O 2.' sargento António Vigoso, durante a revolução esteve

no quartel e empregou se em interromper as communicaçÕes te-

legraphicas e telephonicas. Não tinha por missão matar o exco-

ronel Albuquerque nem tão pouco tal aârmou. Foi provocado

no refeitório pelo 2° sargento Evandro Roque da Cunha que^

por esse motivo e por nenhuma confiança me merecer, foi trans-

ferido para cavallaria n.° 7, de onde desertou para Hespanha a

incorporar-se nos conspiradores. O 2° sargento Vigoso, logo que

pôde ser útil á causa da Republica, manifestou o maior entu-

siasmo em todas as missões que teve de desempenhar.» (*)

Pretendeu-se negar ainda, para que não subsistisse decer-

to a accusação, que o sargento tosse revolucionário.

Estava porém o desmentido contrariado já, efiBcazmente, no

seguinte trecho do relatório de Machado Santos, a paginas 142:

«Lanceiros fez parte da brigada mixta que atacou a Rotun-

da no dia 4; o sargento Vigoso fez o que poude para neutrali-

zar a acção do regimento; não o conseguiu, mas as granadas

certeiras de artilharia i dispersaram-na.»

Voltando á sahida de lanceiros 2.

Premeditado estava o seu destroço pelas bombas, á passa-

gem pelo Theatro Gamões, porque communicando com o Cam-
po das Salesias, facultava a fuga em caso de insuccesso.

Mas um incidente serviu pâra,n*um acaso trágico, prevenir

maiores calamidades.

Próximo á passagem do regimento, quando no Centro Re-
publicano da Rua da Cadeia, Abrantes Lúcio explicava ainda o

funccionamento d'uma pistola automática, a arma disparando-

se, levava uma bala á cabfça de leccionado, empregado na Com-
panhia do Gaz.

O caso fez co.ivergir as att^nções para o ferido e cavallaria

2, seguiu, escapando se á premeditada chacina, emquanto a po-

f*J «A Revolução de 5 de Outubro» = Resposta ao ex coronel Alfredo
de Albuquerque, pelo major de cavallaria Thomaz de Sousa Rosa. — O Mun-
do de 17 de Dezembro de 1912.
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licia ao alarme, assaltava o Centro, obrigando á fuga o grupo

revolucionário de Belém.

Gomo guarda avançada rasgavacaminho, da Junqueira a

Alcântara, um troço de praças, de carabina na mão direita e

com as correias das lanças enfiadas no braço esquerdo.

Commandava-as o tenente Accacio Adjuto Augusto Nunts

e António Callado.

De marcha em marcha, procuravam informações nas esqua-

dras, onde tudo se ignorava.

Ao desembocar da rua Tenente Valadim, eram intimado a

retroceder por um troço de marinheiros.

Posta em pratica a usança militar, o tenente Nunes interro-

gou

:

— Quem commanda ahi?

A resposta veio com uma descarga:

— Aqui commandamos nós!

Era a marinhagem então já de posse do quartel.

— Vamos a elles! bradaram os marítimos.

Retrocedia a guarda avançada e o coronel Albuquerque,

avisado, transmittia a communição do assalto, ao commandan-

te de iníanteria l.Este requisitava ao coronel Albuquerque uma
íorça de lanceiros, que ficou na Ponte Velha de Alcântara sob o

commando do aspirante Narciso de Sousa.

Deixando infantaria i, appoiada por um pelotão, lanceiros

2 atravessava as ruas desertas e ás escuras do bairro da Lapa,

seguindo pela Calçada das Naves, largos da Estrella e das Cor-

tes, Rua da Escola Polytechnica, Largo da Alegria, Avenida,

onde achava infantaria 5 com as metralh.ídoras, e Rocio, onde

acampava, junto ao Theatro de D. Maria, fazendo companhia a

infanteria 2 e caçadores 5.

Quando se apresentou ao commando de divisão recebia Al-

buquerque a ordem que poderia ter sido expedida quando o

regimento perto estava do local onde devia proceder: a Es-

trella.

Cumpria-lhe seguir com infantaria 2, para proteger mais

ao norte o Paço das Necessidades, que se encontrava atacado já

pelos revoltosos.
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O coronel Albuquerque ia pôr-se á ordem do coronel mais

antigo, o de intanteria 2, António Augusto de Sousa Bessa, mas

este, abdicando da sua superioridade de tempo de serviço, en-

tregava o commando do grupo unido ao chele de lanceiros 2.

Livre ainda o caminho, pois a columna revolucionaria mar-

chava então sobre a Lapa, a torça fiei seguia cerca das 2 horas

e meia pela Avenida, Calçada do Salitre e largo do Rato, ruas

do Sol, Santo Ambrozio, Saraiva de Carvalho, Travessa e largo

dd Estrella, onde deixava um pelotão de cavallaria em auiilio

do quartel da guarda municipal; e Rua de Santo António, oc-

cupando logo as embocaduras d'essa rua, de Domingos Sequei-

ra, Patrocínio, Possidonio da Silva, PossoUo e Boija, largo da

Estrella e travessa do Jardim.

P^oi a tempo para perturbar as intenções dos rebeldes.

A disposição das torças, protegidas pelas trevas, e julgadas

dispostas a cumprir o seu dever, tez retroceder a columna re-

volucionaria destinada ao assalto das Necessidades.

Vamos notar em breve a disciplina, por irrisória, posta, por

sua vez, ao serviço da revolta e se cila se temeu das tropas pre-

sumivelmente dispostas a combate rude, veremos em pouco es-

tas, a curtos passos de uma collissão travada contra a columna
sediciosa, e a municipal, observar completo alheiamento.

Essa victoria comtudo do embate da guarda, serviu para

afBrmar a municipal audaz deííensora da causa monarchica, se

bem que apenas constituiu um prolongar da estada real em
Lisboa e de auxilio aos preparativos de voluntário exilio

Em cavallaria 4, loi o elemento civil que não coadjuvando

a sublevação do regimento, contrariou os esforços para esse fim,

empregados
}
elos tenente Carvalho, 2" sargento Bernardino e

ex-primeiro sargento Duarte Gomes.
Valeu egualmentc á falta de adhesao, o fano de cavallaria

não ter caminhado a par das propagandas.

Para ajudar uma hypoihese de levantamento, chegaram

a comparecer os cadetes João Sarmento Pimentel e Francisco

Xavier da Cunha Aragão, aguardando a chegada do tenente de

cavallaria, José Ricardo Pereira Cabral.

O apparecimento d'este trouxe um breve conselho.
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Registou SC o facto de o regimento estar de prevenção e a

talta dos civis.

Operou-se pois a retirada para a Escola do Exercito, onde

lhes era notificada uma talsa nova de perda do movimento.

Todavia, não convencidos, o cadete Sarmento Pimentel e

Aragão vendo ali 3o soldados de cavallaria, propunham ao tenen-

te Cabral, que utilisando-os, se fizesse uma investida á munici-

pal, chamando assim novo auxilio á revolta.

A pretexto de talta de munições e ainda da responsabilida-

de que podia nascer d'um acto isolado, pois o presumia, visto a

derrocada geral annunciada, não consentiu no projecto de ar-

rojo.

A*s instancias, sahia só, para ajuizar das probabilidades da

acção, e vel ohemos surgir na Rotunda, para a abandonar quan-

do do evolar dos outros offi.'iaes.

O cadete Francisco Aragão, conseguia deixar a escola, para

regressar a casa, mas a conferencia dos três homens, já denun-

ciara intenções e João Sarmento Pimentel, era detido e interro-

gado pelo official de serviço, capitão Vallada.

Antevista conspiração, a escola, ás ordens do 2 ° coinman-

dante, constituia se em regimen preventivo, íormando a infan-

taria junto aos armeiros com ordem de não deixar approximar

ninguém, e commetiendo se á cavallaria a externa vigilância.

Mallograda foi pois a tentativa de inssurrecionamento em
cavallaria 4, á qual melhor tora que ella tivesse proseguido.

Assim, uma parte abandonou o quartel, acompanhando as

ordens do quartel general, e escapava, conseguindo sob o com-

mando do capitão Eusébio Augusto Ferreira da Silva, encorpo-

rar-se em Alcântara á brigada confiada ao coronel Brito e

Abreu.

O primeiro esquadrão sahido porém, do commando do pró-

prio coronel Jesuino Gregório Pessoa de Amorrm, marchando

níi esteira de lanceiros, foi menos feliz do que elles.

Ao passar em Alcântara, softreu logo o duro efteito das gra-

nadas de mão, que lhe faziam estragos irreparáveis,

Quasi destroçado, o regimento reconheceu-se impotente pa-

ra se impor ao mortífero efteito das bombas.
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Os soldados esquivavam-se de abalada, abandonando as mon-

tadas e os revolucionários assignalavam com gritos de viua a re-

publica a victoria fácil.

Como desculpa á fuga, ou para patentear que a monarchia

nem por si tinha o regimento com que os revolucionários não

contavam, veiu mais tarde esclarecimento firmado por punho

com auctoridade : (*)

«Cavallaria 4 em Alcântara, ao que me consta, não deu ura

tiro, sendo o regimento posto em debandada pelo elemento civil

d'esse heróico bairro, que contra elle lançou algumas bombas;

os soldados republicanisados por uma activa propaganda apro-

veitaram a occasião e íugiram. O tenente Carvalho com o seu

esquadrão, depois de ter marchado e contramarchado sem nos

hostilisar, íoi-se-me apresentar á Rotunda na manhã de 5, pres-

tando óptimos serviços de exploração quando foi o alarme do

avanço de artilharia 3 com dois regimentos de infantaria sobre

Lisboa.

»

Só em Santo Amaro parou essa engendrada fuga e se mui-

tos, indo além, só descançavam no quartel dezoito soldados se

aggrupavam ainda ás ordens do coronel Amorim, que rcuninio

mais alguns animosos, convencidos no quartel, conseguia elevar

o eflectivo a cerca de 40 praças com as quaes enveredava pela

Serra de Monsanto, até voltar a Lisboa, ingressando no quartel

da guarda municipal de Cabeço de Bolla,

Não se pode dizer qut tosse modesta a fuga, e a galopada,

de Belém, pela Serra, até ao Paço da Rainha, nas alturas do

Campo de Sant'Anna, constitue um dos extravagantes episó-

dios da revolução, servido assim por esse núcleo que obedeceu

a uma táctica de inércia.

Para o regimento de infantaria i, na Calçada da Ajuda o

«ssalto estava determinado pelo grupo que dirigia o 2.^ sargen-

to de caçadores 2, José R. Ferreira, natural de Vinhaes e que

ali perseguido pelas suas ideias democráticas, accusado de ma-

çónico e de ter pacto com o diabo, se vira forçado a abandonar,

(*) A Revolução Portugueza = Relatório de Machado Santos =^ Pagina
141.
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sentando praça e indo até fazer serviço no Congo, Loanda e

Guiné.

O assalto não se realisou. O grupo não comparecendo, íel-o

gorar e o sargento regressava a caçadores 2, sem poder cum-
prir a missão, sublevando o regimento que possuia como revo-

lucionários a maioria dos oíficiaes.

Inlanteria 1 de prevenção, ordenada de tarde, por descon-

fiança, pelo coronel José Jayme de Sousa Marques não deu en-

sejo ás manobras da rebeldia.

A* formatura, o commandante fazia a seguinte fala aos sol-

dados :

— «Infantaria i vae cumprir oseu dever. Seguir me ha, por-

que fazendoo só trilhará o caminho do dever e da honra.»

O regimenf) sahia livremente do quartel, com 25o ho-

mens.

A*s diflSculdades do insurreccionamentc, correspondia pelos

revoltosos, o desejo do destroço,

A marcha, todavia, em vez de se eflectuar pela Calçada da

Tapada, onde havia espera presumível, operou se descendo a

Calçada da Ajuda, seguindo pelo areal da Junqueira, até Al-

cântara, escapando assim á emboscada da artilharia civil.

Ia acampar junto das portas de Alcântara, onde dava o pri-

meiro combate aos marinheiros, emendando porém, mais tarde,

o acto dedefeza á causa da realeza com uma inactividade salien-

tada pelos próprios elementos democráticos. («)

Egualmente se desfaziam os projecros traçados sobre infan-

taria 2, do commando do coronel António Augusto de Sousa

Bessa.

Destinara o almirante Reis, para auxilio ao levantamento,

os cadetes Mac Breid, António José Soares Durão, Saldanha e No-

gueira, sob a direcção dos tenentes Américo Olavo e Luiz

Ochôa

O dignai de bordo, colhia os nas alturas da Rocha de Con-

de de Óbidos.

(•) A Revolução de 5 de Outubro pelo Oiajor Thomaz de Sousa Rosa. =
O Mundo de 17 de Dezembro de 1912.

VOL. Ill FL. 28



222 ARMANDO KIBEIRO

Longe de concitar a sedição, aguardaram que a soldadesca

a iniciasse.

Dentro, porém, havia a disciplinada obediência ao toque de

íormar companhias.

Era o tallir dos planos.

Retrocediam até á linha térrea de Alcântara, perto do posto

de desintecção, para espera do desembarque da marinha.

A' hora fixada para o assalto ao regimento, apresentava-se

no quartel da Rua de Francisco de Paula, o grupo civil de José

Victorino, (*) encarregado de trazer para a rua, em revolta, in-

tanria 2:

«José Victorino era o chefe do grupo civil que devia auxiliar

a sublevação do regimento. A' hora combinada compareceu com
o seu grupo no local que lhe indicaram e, como não sabia, por

não lhe terem dito, como havia de proceder, José Victorino toi

com a sua gente auxiliar os marinheiros.»

Não teve pois o núcleo as devidas instrucçÕes e havendo-as

debalde aguardado, tomou uma attitude de espectativa, receoso

de, investindo com a soldadesca, frustrar algum plano interno.

O regimento formou assim sem entraves, de baioneta ar-

mada.

Retrocedendo até ao Aterro, achavam ali quatro cadetes,

trocando impressões com um officiíl de marinha.

Transmittiram-lhes as más novas de infantaria 2, dando a

como de baioneta calada, e disposta á chacina dos revoltosos.

Esperançados ainda, resolviam, com a armada, fazer frente

aos não adherentes.

Aguardada debalde, emquanto os carbonários de José Vic-

torino, debalde esperavam egualmente os ofiBciaes que os deviam

orientar, começava a dispersão pela retirada do tenente Ochôa.

Seguira-se a do tenente Américo Olavo, para procurar in-

formações, que paciente e inutilmente foram esperadas pelos

quatro cadetes, cedendo também terreno, ás 4 e meia da ma«

drugada.

(*) Este revolucionário citado a paginas ]34 do Relatório de Machado
Santos, não é decerto, o encarregado do assalto de engenharia, que no seu de-
poimento nem sequer allude a qualquer acçào sua junto de intanteria 2.
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Emquanto dois cl*elles, Nogueira e Saldanha, regressavam ás

respectivas residências, Mac Breid e José Soares Durão, explora-

vam o Aterro, subiam pela calçada do Ferregial até ao Camões,

para descer em parte o Chiado onde o aviso de outro official, os

tazia retroceder, pela temeridade de avanço até ao Rocio, onde

soldados de outros regimentos tuzilavam quem ao alcance pas-

sasse.

Por S. Roque iam a S. Pedro de Alcântara e Rua da Esco-

la Polytechnica, onde os cadetes, com o desespero na alma, e

julgando abortado o movimento, se separavam: um, Mac Breid,

para casa; outro, caminho da escola.

Comtudo, antes de essa hora a Rotunda enchia-se de revo-

lucionários, os sublevados de artilharia i e infantaria i6.

No Aterro derase o encontro de infantaria i, com o troço

revoltoso sahido do quartel de Alcântara.

Derruidas ficaram porém as esperanças postas em infanta-

ria 2.

A altitude d'esta embaraçou os cabecilhas que deviam inci-

tal-a á rebellião e, do duplo equivoco, nasceu a marcha discipli-

nada, que logrou fazer entrar o regimento na acção envolvente

que com lanceiros 2 e cavallaria 4 se tentou contra a Rotun-

da.

E* certo que de cousa alguma valeu isso á monarchia, sempre

atraiçoada, pois os soldados, reirahidos a uma acção directa de

combate contra a dynastia, punham em pratica outro meio, que

n'um fracasso, contrario á democracia, não lhes impunha res-

ponsabilidades de cúmplice declarado : a fuga iniciada ás primei-

ras balas disparadas da Rotunda sobre os muros da Penitencia-

ria.

Ao depontar da Republica, os soldados de infantaria 2, tra-

duziriam n'uma carta celebre, (•) o seu velho pensar de adep-

tos da democracia

:

«Finalmente podemos respirar desafogadamente. Vimo-nos

livres das garras d*um inimigo fidagal. Era o nosso ex-com-

mandante de companhia o sr: capitão Eduardo Miguel Correia,

(•; «Mundo» de 8 de Outubro de 1910.
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que, com as suas ideias monarchicas e em extremo religiosas,

queria incutir no animo dos seUs soldados o amor pela monar-

chia. Podemos dar finalmente um viva á Republica e mostrar a

toda a gente as ideias que ha tanto tempo andavam oprimi-

das pelo nosso jesuítico ex comandante. Vemo-nos agora co-

mandados por um illustre official, digno da estima dos seus scl-

dados e conhecedor das perdas de que nos dava a monarchia. O
sr. Correia, sendo ainda nosso comandante, teve a audácia de

trazer para a companhia uma caiia em torma de oratório, con-

tendo em grande quantidade livros próprios para as senhoras

levarem para a igreja numa sexta-teira de paixão obrigando os

seus soldados a ler contra vontade os enfadonhos exemplares,

castigando severamente toda a praça que não mostrasse ter as

suas jesuíticas ideias Foi hoje queimada no meio de grandes

aplausos a livraria do nosso excomandante, que bastante tra-

balhou para que batêssemos arduamente os nossos camaradas.

Viva a Pátria! Viva a Republica Portuguesa! As praças da 2.*

companhia do 3." batalhão dé infantaria n.° 2»
Não era pois de confiança para a causa monarchica nenhum

dos regimentos, embora de presumir tosse, que, aos vislumbres

de qualquer maior fulgido da estrella da realeza, bem recalca-

dos no intimo se mantivessem esses ideiaes de democracia.

Auctorisa o pensamento a completa abstenção de appoio á

republica, nos seus passos cautos da madrugada de 4 de Outu-
bro, em que apenas dois corpos do exercito, se afloitaram á res-

ponsabilidade do movimento, só ás claras secundado pelos ou-

tros, na manhã de 5, a da proclamação.

Para não fugir ás praxes, filiou-se o falhar dos projectos so-

bre os regimentos de Belém, nas faltas dos grupos de Carcavel-

los, Barcarena, Algés e Queluz.

O cabo submarino de Carcavellos, era occupado pelo grupo

do barbeiro Emygdio de Almeida, do qual faziam parte entre

outros Abel Francisco de Almeida, Josué Augusto de Mello, Ga-

millo Farinhas, Joaquim Ferreira do Amaral, Benjamim Luiz

da Silva, António Faria, José Maria Filipe, Joaquim Bazaliza,

Tavares da Silva, Domingos da Silva, Valentim Henrique e João

Aííonso Seguro.
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Não vieram todavia ajudar a revolta os alliciados de Car-

cavellos, Algés, Oeiras e Barcarena, e a seu tempo veremos des-

cripia a sua acção, onde não íoi cumprido o plano revoltoso.

Os d*e5ta ultima localidade, não chegavam a eSectuar a to-

madia do deposito, só tentado ousadamente na manhã de 5 pelo

commerciante Alfredo Leal.

Apenas conseguiram em Barcarena interceptar uma ordem

preventiva para as baterias de Queluz.

Os de Algés e Oeiras haviam recebido aviso cerca das 5 ho-

ras da tarde de 3, de que pelo telegrapho dos caminhos de fer-

ro teriam ordem, até á meia noite, para se revoltar.

A tomadia da linha, pelos engenheiros da Companhia, in-

terceptou não só a communicação, como a passagem dos sus-

peitos.

Apesar d*isso 70 homens formaram armados na Ponte da

Cartuxa e ali se conservaram até de madrugada, retirando ante

a convicção d'um fracasso.

Informados, no Dafundo, por um revisor dos caminhos de

ferro, de que infantaria 16 e artilharia n.» i se haviam revoltado,

de novo se concentravam em Algés, mas quasi que para sim-

plesmente interromper de communicaçÕes.

Não correu assim escassa a acção sobre as forças de Beirol-

las.

O chefe revolucionário, barbeiro Joaquim Lopes de Abreu

Castello, com os três dlhos Arthur, Adriano e Jayme, Abilio

Sequeira, António Rodrigues Costa, José Arthur dos Santos, Jo-

sé Martins Alves, o machinista dos caminhos de ferro Martins,

Joaquim Gomes de Carvalho Patacão, Alexandre Barbosa, Vi-

cente Carvalho, Cypriano Marques, José Cardoso, Izequiel d*Al-

meida, José Nettoe Carlos Antunes, reunindo, mal armada, com
10 revolveres e algumas bombas, a sua gente do Poço do Bis-

po, Braço de Prata e Olivaes, actuava enérgico.

No Poço do Bispo, assaltam o quartel da guarda fiscal, que

logo adheria e deixando ali uma barricada, seguem a attrahir o

destacamento de infantaria 5, de serviço em Braço de Prata, e

do commando do 2° sargento António Ferro.

Deixando nova barricada junto á fabrica de armíiS, vae o
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troço revolucionário offerecer combate á guarda municipal dos

Olivaes.

Desarma-a e apodera-se das suas armas, já com o auxilio de

algumas praças de infantaria 5.

Reunindo-se ao grupo, o estudante militar João Viegas, faz

prodígios, logrando com Abreu Castello, chamar á causa da se-

dição, a torça de serviço em Beirolas ao deposito da pólvora.

O assalto á esquadra de policia do Beato toi o mais difficil

do projecto.

Os agentes, entrincheirados, sustentaram por segundos, o

peso da cólera popular, ripostando a tiroaquelles que os contrá-

rios faziam.

Não foi sem perdas, o resultado da pendência.

Dois populares cahiram feridos, ficando sem uma perna o

revolucionário Cypriano Marques.

Joaquim Gomes de Carvalho Patacão, natural dos Olivaes e

filho de António Patacão, era o mais attingido e esse corpo lá

descia até á morgue como ignorado combatente, só reconhecido

mais tarde (9 de Outubro) e dado á sepultura (10 de Ouiubrc)

no cemitério de S. Cornelio, nos Olivaes, com mais t i desven-

turados filhos da revolução, victimas do ideal.

Aproveitandp-se da lucta houve, por malfeitores, o saque ao

posto fiscal do Beato, onde a gatunagem entrava para levar, cerca

de i:o45<§)g5o réis, avaliação do aesapparecido dinheiro, caixas,

malas e roupas que os soldados haviam deixado ficar, para cum-
prir a ordem do commando, de immediata marcha para o lar-

go do Museu de Artilharia.

Entretanto, os rebeldes, vencida a policia, e não desanima-

dos pelas perdas dos companheiros, mantinham a firmeza ao

ser surprehendidos por uma torça de engenharia destinada a

Beirolas e a despeito das C)6 praças c 7 officiaes, não hesitam

em atacai a.

Não deixou o refoiço de sapadores, destinado a Beirolas, de

acceitar a lucta, terminada com a sua dispersão em parte.

Crente de que elle se podia considerar submettido, envia-

vam os rebeldes como parlamentario, o cadete João Viegas.

Engenharia acolhiao com uma descarga, pela companhia
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do sargento Andrade c o ousado revolucionário <.ra ainda deti-

do, emquanto os revoltosos seguiam sobre Mont*Alvão, para ca-

ça aos jesuítas, não sem bloquearem e cortarem a communica-

ção com o deposito de Beirolas, com cujas munições a monar-

chia já não podia contar, pela sua tomadia cerca das 5 ho-

ras.

A linha férrea, era cortada não só em Braço de Prata como

nos Olivaes.

O grupo íortificava-se ainda para impedir a marcha de ar-

tilharia 3 e caçadores 6 de Santarém, reunindo-se-lhe para esse

fim o grupo do sollicitador Fernão Botto Machado.

Essa derradeira phase da sua acção não toi precisa.

A detenção tora teita mesmo nas proximidades de Santa-

rém, não conseguindo os regimentos passar de Villa Franca.

Vejamos agora a guarda fiscal.

O plano, para não desmerecer dos outros, teve idêntico nullo

successo, não representando comtudo uma deíeza leal á rea-

leza.

Os grupos de Alcântara, da chefia de Francklin e Francis-

co Lamas, proprietários da Papelaria Liberty, conseguiam, des-

fazendo embaraços, arrastar os núcleos da guarda destacados de

Porto Franco até ao seu bairro.

Se os carbonários de Alcântara, haviam rejubilado com a

adhesão, encarregou-se o destino de lhes derrubar as intenções,

fazendo com que a maruja do quartel da Praça d'Armas, var-

resse n'uma descarga geral aquelles que apenas visavam ao au-

xilio dos derrubadores da dynasiia.

A debandada fez gorar os exforços dos irmãos Lamas, que,

vendo a dispersão, iam quasi solitários augmentar as forças re-

voltosas do quartel de Alcântara.

Não serviu comtudo a dynastia a guarda fiscal, que «em

parte alguma hostiliscu o Povo, a não ser a que estava prestan-

do serviço na estação do Caminho de Ferro do Rocio e a caval-

laria que estava próximo ao Arsenal do Exercito.» (•)

{*) A Revolução Porivgueza, Relatório de Machado Sí.ntos. ^ Pagina

136.
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De momento, e para não desmanchar os resultados negativos

dos outros regimentos, também a guarda aduaneira não tomou

parte nos combates preliminares, mas vel-a-hemos, como os ou-

tros, auxiliar a revolução n'uma atiitude complacente que favo-

rável lhe toi, alem de commodidade para os que a usavam.

Os projectos sobre os regimentos, baquearam assim por com-

pleto.

Presidia porém, a despeito de tudo, uma estrella má aos

destinos da monarchia portugueza, querendo, contrariamciite a

todos os embaraços surgidos nos actos da revolução, que Portu-

gal fizesse a experiência de uma republica, n'esses tempos dese-

jada e por todos ajudada a fazer, pela indiferença ou pelo di-

recto auxilio.

A dar-se a combinada simultânea sublevação de infantaria

5 e engenharia, ás quaes estava destinado o cerco ao quartel

da municipal no largo do Carmo, e fracassado, como se presu-

mia, o movimento de caçadores 5, do Castello, á acção dos dois

primeiros regimentos, corresponderia uma acção envolvente da

municipal dos Loyos, Cabeço de Bolla e Santa Barbara, com a

do Carmo, aôogando a rebellião.

A municipal, comtudo, dispersa andou e os regimentos, não

sublevados e oflerecendo um falso aspecto de sustentáculos do

throno formaram a corrente impulsiva que o derrubou.

Todavia, desalentados andavam os revoltosos, vendo as pre-

visões a fUhar, apesar dos elementos dirigentes da revolução

bastamente haverem n*elles confiado.

O insucccsso inicial, não os perturbou todavia por completo

e os grupos dispersaram para a propaganda junto dos regimentos

postados nas ruas principaes da cidade, e para os locaes onde já

havia accesa lucta.

Antes, porém, dava-sc a represália contra os agentes poli-

ciaes que havibm posto entrave, na Graça, aos seus manejos

de rebellião.

A policia das Monicas, fora antes colhida á sahida da es-

quadra, pelos estilhaços de uma bomba, que logo victimava o

policia José Faustino Ferreira, O Calceteiro, ferido ainda com
uma bala na cabeça e outra na coxa esquerda. Este fugindo pa-
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ra casa, no Becco do Salvador, 3, loja, era ali preso em 8 de

Outubro á ordem da Republica e transitando do governo civil

para a enfermaria de Santo António do Hospital de S. José, onde

lhe íoi feita operação pelo dr. Ricardo Jorge, vinha a íallecer

porém (i6 de Outubro).

A maioria dos agentes da esquadra do largo dos Caminhos

FBANÇA BORGES

(Director do jornal «O Mundo t>)

•de Ferro, foi aggredida pelos revolucionários que se disounham
ao assalto do Museu de Artilharia.

Da refrega, a tiro e a projecteis dynamitados sahiram feri-

dos, mais gravemente, os guardas 225, Joaquim Loureiro, mo-
rador no Becco do Surra, I7, 1.», que attingido por um esti-

lhaço de bomba, recolhia á enfermaria de Santo António, do
Hospital de S. José; 228, António da Silva, alcançado por

VOL. III —PL. 29
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um tiro, o io52, que recolhia a casa, depois de tratado, e

l5o2.

Assim, resolveram os policias vingar nos detidos os desai«

res infligidos á corporação.

Ali se procedia a actos selváticos, salvando-se apenas o po-

licia 55 1 que defíendia os presos das iras dos collegas e lhes

chegava agua.

Descreve scenas ali passadas com elle e alguns doá do seu

grupo, o revolucionário José de Jesus Gabriel, um dos encarre-

gados do assalto ao deposito do material de guerra : (•)

i Entre outras selvagerias, pretenderam arrancar-lhes os olhos

com as pontas dos sabres, além de íerimentos que alguns d*elles

receberam. A um seu companheiro de nome Gama, depois de

o esbofetearem, fizeram-lhe ferimentos na cara, que o paciente

soflreu com a maior resignação. Pouco depois de terem dado

entrada no calabouço, chegou ás costas de um moço o cadáver

de um policia, primo do homem-macacOj pretendendo en»ão os

agentes que elles o beijassem; ao passo que isto se passava, ou-

tros guardas telephonavam para o governo civil a informar que

os presos estavam revoltados, esclarecendo depois que semelhante

informação era para poderem trucidar com ordens superiores!...

«Durante as trinta e duas horas que estivemos presos, ape-

nas uma vez um guarda, ás escondidas do tal chete Pinto, lhes

deu de beber. Accrescente a isto que tram insultados a cada ins-

tante pelos guardas, além de lhes não darem de comer, nem
tão pouco permittir que as suas famílias lhes fornecessem qual-

quer alimento. Os republicanos, segundo a catilinaria do tal

Pinto, eram, sem excepção, creaiuras perigosas, que era neces-

sário exterminar.»

De tacto, aggredidos foram o empregado commercial no

Rocio, José Veríssimo de Oliveira, morador na rua de S. José^

170, 5°, com a coronha de uma pistola que trazia, e o mem-
bro da commissão parochial de Santos, Arthur Sebastião da Ga-

ma, residente na Rua da Esperança io3, com soccos, apresen-

tando escoriações no pescoço e olhos.

(*) «O Século, de 16 de Outubro de V-^IO.
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O exaspero dos guardas, ao ver os detidos, com armas, e

derinidas assim as intenções, attingiu exageros, não se lhes dan-

do comer e até como resposta ás soliicitações, o dito rancoroso

de que só se lhes concederia sirichinina. (*)

Esses casos e a acção conjuncta, pela policia das esquadras

dos Caminhos de Ferro e das Monicas, provocaram a vingan-

ça grande.

A revolta avançava, não recuava.

A onda popular, era mar immenso, surgindo em tempes-

tade coUossal e as barreiras antepostas mais o embraveciam.

As esquadras seriam depois assaltadas, e para que nada fi-

casse, a vez iria também ás da Travessa das Almas, e de Arroyos.

Entretnnto os agentes policiaes encontrados isolados, eram

victimasdos revolucionários e mortos assim ficavam os policias,

Ii5i, Adriano dos Santos, encontrado na Calçada do Fone; o

464, António Marques Júnior; e feridos os, 270, com uma bala

na testa; ioo5 e 1067.

Um grupo, ao vêr-se surprehendido no Caminho do Forno

do Tijolo, pelos guardas 1492 e i 552, trava combate e ante a

inefficacia das armas de togo, emprega projecteis dynamitados

que derrubam os dois policias.

No becco da Lapa, um grupo de populares assaltava alguns

agentes. A* deteza d*estes, correspondia a morte a tiro do guar-

da lobj e ferimentos n*outros.

Havia pois a lucia, corria portanto o sangue. . .

Nas varias ruas crescia a agitação, procurando a policia de-

ter todos os noctívagos, como entrave á revolta.

Na calçada do Tojal em Bemííca, eram presos três homens,

que transportavam revolveres, respectivas munições e bombas
de dynamite.

Ainda a policia, actuando conforme podia, lançava para os

calabouços um fabricante de bombas, denunciado quando ainda

as manipulava n*uma casa da Calçada do Correio Velho n° 3.

No Rocio havia debandada pela populaça que ia promover a

sublevação das forças ali dispostas.

(*) O Século de 18 de Cutabro de 1910.
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Mau lance, por longe ainda a hora feliz, os resultados não

corresponderam, senão em tragedia, baqueando alguns dos car-

bonários sob a fuzilaria dos que julgavam alliciar.

A municipal já sahira para a rua, livre, sem os embaraços

que os chefes da revolta lhes haviam destinado.

Pelas 2 horas já tomavam as posições fixadas pelo supremo
commando militar.

Se aos vários quartéis da guarda, não accorreram os grupos,

já assim não succedera com a cavallaria do Cabeço de Bolla.

O 4.° esquadrão era avisado de varies tramas contra elleor-

ganisudos.

Emquanto uns sabiam, para occupar o seu posto, outros,

n'uma inspecção ás proximidades, detinham grupos armados,

desde logo vistos como anciosos de intentar o assalto ao quar-

tel.

Iam assim aos cárceres, entre muitos outros, Manuel de Al-

meida Correia, João Chaves, José' Roque, Manoel Maria Rego,

preso ás 10 horas da noite ao passar na rua da Escola do Exer-

cito e o filho do almirante Reis, Raul Cândido dos Reis.

Cobertos de imprecações, inicialmente, breve ellas foram

transformadas cm aggressÕes.

Sargentos, cabos e soldados, desenvolvendo a sua raiva con-

tra os detidos, martyrisavam-nos, depois de apagados os can-

deeiros, com bastonadas de cavallo marinho e esporadas

Debalde intercedia, o 1° cabo de infantaria da municipal»

Jcsé Matheus, apontando a situação de prisioneiros, e assim

collocados em condições de nada poderem fazer.

Obedecendo ás ordens dos 1.°^ sargentos Santos, do 4° es-

quadrão e Albuquerque, do 2.°, a scena cannibal proseguiu,

servindo de executores da macabra justiça.

Entre estes, citados foram os n °' 23, Francisco Mendes e

56, Francisco da Silva, do 1° esquadrão, o que por falso se

deu, (») embora mencionados no depoimento («*) do revolucio-

nário Manuel de Almeida Correia, com a companhia do 1°

(*) O Século de 15 de Outubjo de 1910.

(**) O Século de 15 de Outubro de 1910= Depoimento de Manuel de Al-

meida Correia.
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cabo ô8, e soldado 41, dados como gabando-se de lhes doerem

as mãos de tanto bater.

O revolucionário Manuel Reya, era depois de preso, aggre-

dido a socco, pontapé e cavallo marinho, pelo soldado 82. (*)

Outros erem esboíeteadcs, entre impropérios e ameaças de

maiores castigos.

D'essas scenas de represália, seria depois entregue um rela-

tório (23 de Outubro de I910) ao ministério da guerra, d'onde

baixou ordem de transferencia para o exercito, de todos os en-

volvidos nas accusaçÕes.

Tivera porém, uma base.^ se bem que rudemente explorada,

a vingança inquisitória!.

Não eram de amenas intenções as attitudes dos populares

armados m.as, desde que estavam sob ferros, inutilisados se po-

diam considerar e inculpados dos actos sanguinários por outros

praticados.

Um rebate de lúgubre incidente, deu origem ás atrocida-

des do 4.° esquadrão da municipal.

Um grupo da chefia de Alberto Silva, a aguardava para re-

cepção terrível: collocados dois cabos de arame a cerrar a em-

bocadura do Paço da Rainha, os cavallos cahiriam fatalmente,

emquanto os carbonários, munidos de 8 bombas, 8 pistolas e 8
revolveres, adquiridos n'um deposito existente na Calçada do

Correio Velho n.® 3 atacariam os soldados desmontados, truci-

aando-os.

Na presumpção, pouco favorável, de que se derruísse [ ela

resistência o tenebroso plano, outra espera lhe era feita por gru-

pos occultos do largo do Intendente á Rua do Arco Marquez de

Alegrete,

O aviso tolheu tudo, e a municipal torcendo caminho, enve-

redou antes pelas avenidas novas em direcção á Avenida da

Liberdade.

Semeado de perigos estava o seu caminho e se escapou de

um lance ia cahir n'outros.

A attenta vigilância breve assignalou essa attitude.

(*) O Mundo de 8 de Outubro de líilO.
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Uma parte, enveredou pela rua de S. José, perseguindo três

suspeitos vultos.

Era uma cilada.

Os carbonários, correndo e retendo ás indicações da ordem

da )unia revolucionaria, do ataque, junto ás esquinas, torneja-

vam rapidamente para a Rua das Pretas, esquina da Avenida da

Liberdade e em trente da Praça da Alegria.

A cavallaria despenha-se, insconscientemenie sobre o abys-

mo que se lhe preparava.

Ao desembocar ali, três bombas rebentam na sua frente.

E' de horror a situação.

Foi esse o primeiro ataque sério á municipal.

O esquadrão desorganisa-se, ccmcavallos e cavalleiros mor-

tos e feridos, emquanto os carbonários desapparecem nas som-

bras d'essa noite de tragedia.

Este lance apparecia de outra forma descripso, embora fos-

se mantido, por verídico, o successo como dado na rua das

Píetas:

«Pela I hora da madrugada de 3, após os três tiros de ca«

nhão de pólvora secca disparados no Tejo, o signal convencio-

nado para o inicio da revolução de ha muito preparada ouvi-

ram-se descargas no Alto da Torrinha, Casal do Monte Almei-

da, três tiros para os lados do Rato e, em seguida, uma descar-

ga de infantaria. Pouco depois apparecia na Praça do Marquez

de Pombal, vindo dos lados da Avenida Fontes Pereira de Mel-

lo, um esquadrão de cavallaria da guarda municipal. Por baixo

das palmeiras viam-se grupos de populares, que de vez em
quando, faziam fogo, e para os lados do elevador de Santa Jus-

ta notavam-se de espaço a espaço, focos luminosos, que pareciam

ser signaes. A cavallaria desceu a Avenida da Liberdade e, nas

alturas da rua das Pretas, sentiram-se três fortes detonações,

que fizeram dispersar as praças, que retomaram a direcção das

avenidas Fontes Pereira de Mello e António Augusto de

Aguiar.» ()
E' certo todavia que o facto se deu, quando a cavallaria

(*j Da Monarchia á Republica — Pagina 58.
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perseguiu três carbonários, pela rua de S. José e tanto que na

mesma obra apparecia depois (•) citado como succedidon'aqueI-

le local.

A outra parte« cavalgara para a Avenida da Liberdade^ e

para se lhe antepor a marcha se destacou um grupo de 1

1

carbonários sob a direcção do chefe de abarracas Evaristo

Luiz Antunes caixeiro de pastellaria da Rua do Príncipe, antes

acampados em trevas na lobrega Alameda deSanto António dos

Capuchos.

As palmeiras copadas da Avenida, perto da Rua Barata Sal-

gueiro, abrigaram sob as suas íolhas e sob a protecção da noite

escura, os i 2 associados secretos.

A guarda municipal surge a trote.

Detém se um momento na Praça Marquez de Pombal.

Depois desce, pelo ceniro da Avenida.

Era uma hora da noite.

As outras torças revolucionarias marchavam ainda para os

seus ataques.

o primeiro choque da republica contra a realeza, represen-

tada pelos seus deflensores, ia dar-se.

Os soldados exploravam a vastidão escura da Avenida.

Os olhos dos homens nada vêem, os cavallos nada presen-

fem.

Quatro envolucros rolam sobre as pedras.

Quatro detonações formidáveis estrondeiam, a reunir-se nos

ares, aos gritos de terror.

Oi cavallos caem, cstropeados, arrastando os cavalleiros.

A dynamite continuava a produzir os seus effeitos trági-

cos.

(*) Da Monarcbia á Republica = Pagina 75.
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No Centro Escolar de Campo de Ourique.=Em marclia para infanta-
ria 16 =A insurreição do regimento. = Morte do coronel Ce-
lestino da Gosta e capitão Manuel de Barros.^a attitude da mu-
nicipal da Estrella. = A salilda de Infantaria 16.= Eoi marcha
sobre artilliarla 1.

pedra fundamental da revolução portugucza,

origem da i.^ Republica em Portugal, íoi, sem

que possível seja contestar-se, o levantamento

insurreccional do regimento de intantaria 1 6.

No meio dos dúbios reflexos de adhesão

apresentados pelas outras torças, coube-lhe a elle,

e ainda a artilharia i, o reivindicar da ideia

e o reaccender da coragem que alguns sentiamdemocrática

perder.

Se a esse batalhão pertenceu o firmar da bandeira da sedi-

ção, ao Centro Republicano da treguezia de Santa Isabel inhe-

rente está a valia de um appoio ao movimento base da queda

da realeza.

Trabalho fadigoso de propaganda teve, e a corrente revolu-

cionaria impulsionada pelo presidente da associação escolar, Jo-

sé Maria Reis dos Santos, (*) sócio da fabrica de lanifícios da

Junqueira, lançou para a ideia democrática dezenas de adeptos.

No Centro Republicano de Santa Izabel, nas trazeiras do

quartel de intantaria i6 e quasi á ultima hora designado por

(it) Fallcccu em 20 de Março de 1913, na edade de 55 annos.
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Machado Samos para a concentração de torças, aprestaram-se,

pois para o acto arrojado aquellesa quem incumbia a missão de

iniciar a revolta pelo mais arriscado passo: o assalto á sede do

regimento que tinha por invocação o nome do rei de Hespanha,

D. Aflonso XIII.

A empresa ia quasi á sorte.

Não se contava como certo, nenhum official ou sargento.

Na própria soldadesca, as torças equilibravam-se entre repu-

blicanos e realistas.

Não os assustava comtudo a perspectiva d'uma derrota, não

pensada sequer, tal a convicção que norteava o carbonarismo

ávido (ia partida.

O assombro e o acaso, a firmeza e a temeridade, eram os

elementos primaciaes, pois secundarias seriam as armas sem es-

ses requisitos.

Ali estavam pois es grupos, anciosos da acção.

Não os inquietava a morte, como lhes não adivinhava a al-

ma o insuccesso.

O baquear no trágico emprehendimenio, era como que o íor-

necer da muralha para o executar do mortitero togo dos que so-

brassem, tamintos de revindicta, leÕes pela vingança, heroes pe-

la victoria do ideal.

A policia, attenta, vigiava o Centro, mais animado.

Não trouxe isso desanimes.

Pouco confiante surgia o commissario naval Antcnio Maria

de Azevedo Machado Santos, havendo annotado já insuccessos

na distribuição de officiaes e das provisões de guerra.

Teve, como surpreza principal e desagradável, a estada ali do

cheíe carbonário Alberto Emilio Meyrelles, (•) pois o contava

capitaneando um dos grupos destinados a impedir a concentra-

ção das torças da municipal.

Não lograra elle obter porém o armamento necessário para

a lucta e, para que inactivo não ficasse, accorrera a Camco de

Ourique.

(*) Teve da Republica, como premio, a nomeação para o logar deaecre-

tario da administração do 4.° bairro de Lisboa.
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Acolhido com enthusiasmo, teve novo suflocado desanimo,

ao deparar com esse chete carbonário defrontando apenas 14 ar-

mas.

O commissario naval, como cheíe da perigosa acção em
que se ia envolver, perguntou pelos revolucionários e pelas bom-

bas de que necessitava para espalhar a desordem nos núcleos

adversos.

Os carbonários iam chegando, mas íaltava com que lhes fa-

cilitar o ataque e a defeza.

Entretanto, com o seu grupo composto por Luiz Augusto

Ramos, Joaquim Rodrigues Alves da Gosta e Modesto Duarte

Garcez, apparecia ali, altivo e sobranceiro, o cheíe de canteiro da

Choça Buiça^ Barraca Segredo da Carbonária Portugueja^ Jo-

sé António dos Santos Belém, empregado nas oflBcinas do arsenal

de marinha, de 58 annos, natural de Lisboa.

Era elle o revolucionário audacioso, esperado no Gaes do

Gaz pelo almirante Reis e seus companheiros.

Tirado, por outros elementos, de junto do chete militar da

revolta, foi elle quem, deixando-o sem appoio e sem enthusias-

mo, conduziu sem o saber, Gandido Reis ao desesperado acto

que teve por scenario a Travessa das Freiras.

Debalde tinha Santos Belém procurado Cândido Reis ou o

capitão de fragata João Augusto Fontes Pereira de Mello.

O destino o collocou ás 6 horas da tarde de 3, perto da resi-

dência de Machado Santos, na rua José Estevão 14, 2.°.

Do encontro nasceu, salientada uma impossibilidade de en-

contro com os dois chefes demarinha, a pergunta sobre se o capi-

tão Fontes Pereira de Mello lhe não tinha marcado logar e apoz

a resposta negativa, a attracção de Santos Belém para a arris-

cada empresa do 16: (*)

«Ao valente grupo estava indicado ir, com Cândido dos

Reis e Fontes Pereira de Mello, a bordo dos navios.

«N'essa intenção, o sr. Belém dirigiuse, na tarde de 4, (•*)a

Machado dos Santos, para receber ordens, ouvindo do heróico

{*) o «Paizu da li de Novembro de 1910.

(**) Refere-se com certeza ao dia 3.
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commissario que tosse ás lo da noite ao Centro de Santa Iza-

bel buscar armamento.

« — E os srs. Cândido dos Reis e F. Pereira de Mello? per-

guntou aquelle a recordar o logar que lhe havia sido dado.

«Ao que Machado Santos respond^^u:

«t— Não se rale, porque elle tem marinheiros que se desem-

penharão d'essa missão.

«Apezar d'isso, o sr. Belém procurou na Cordoaria Nacio-

nal o sr. Fontes Pereira de Mello. Não o encontrando, deu inte-

gro cumprimento ás ordens de Machado Santos, indo para o

Centro de Santa Izabel com a sua gente.»

A entrada de Santos Belém, fez antever melhor êxito á par-

tida arriscada que se ia jogar.

Contava-se ainda, com outros auxiliares.

O grupo de Alberto Emílio Meyrelles. de cerca de 200 re-

volucionários, mas reduzido a 1 5o, occultouse na casa 85 da

Rua de S. Félix, pertencente a Manuel de Sousa Carvalhinho.

Não possuíam armas sufficientes, e apenas alguns revol-

veres.

Destacado um grupo, composto por Carlos, de Araújo, Júlio

Francisco de Almeida, Francisco Vidal, empregado do arsenal

de marinha, Eugénio Vasques e Jayme Chesier, toi pedir explo-

sivos ao Centro de Santa Izabel, não íornecidos por egualinente

os não haver.

Suscitou-se, perto da meia noite e 40 a conveniência da ac-

ção conjunta, e de trazer todo o núcleo da Rua de S. Félix, se

encarregou o da chefia de Carlos de Araújo.

A caminho vinha já tudo porém e, ante essa mole humana,

sahia-lhe á frente, na Rua de Sant*Anna á Lapa, a guarda mu-
nicipal e a policia, atacandoa a tiro.

Houve resistência, feridos e prisioneiros.

Os revoltosos esbandalhavam a compacta massa, alvo segu-

ro do tiroteio e desunidos abandonaram o inútil combate pre-

judicial e já desmoraiisados, pelas victimas existentes.

Alguns cahem feridos gravemente.

Faz-se uma fuga, para se realizar nova reunião em frente

do quartel, onde comtudo, do grupo de Carlos de Araújo ape-



240 ARMANDO RIBEIRO

nas o relatório ofiBcia],o de Machado Santos, assignala a compa-

rência de Jayme Chester.

Ha entretanto precipitações no Centro de Santa Izabel.

Uma espingarda, e segundo Santos Belcm, uma pistola dis-

parou-se.

Ao estampido, a policia conhece o que se trama e não ou-

sando formular o assalto, cerca a Associação Escolar.

Entretanto Machado Santos, sereno, quando tudo é nervo-

sismo, enverga a sua tarda de gala, com dragonas.

Se a morte lhe tolhesse o fim da missão, de grande unifor-

me o colhia já.

Novos tiros soam, mas íóra.

Os trinta e tantos revolucionários então existentes na sala do

centro, comprehendem uns, que a revolta se iniciara, outros

que nas ruas havia chacina de rebeldes.

Houve assim uma evasão.

Apenas restavam armados, i6 combatentes.

Percebeu se que não só urgia seguir, para auxilio aos insur-

recionados do regimento, como para evitar desânimos novos.

Era meia noite e 45 minutos.

Foi dado o signal de marcha.

Abriu-se a porta e ao ver surgir Machado Santos, com o

seu uniforme agaloado de ouro, os policias fugiam esquivando-

se, como disciplinados, a exigir contas a um superior, chtfe de

uma indisciplinação.

Essa attitude prcdispoz bem os sediciosos, que se punham
a caminho, abandonando a sede histórica do Centro Escolar, na

Rua de Campo de Ourique, 77, onde, dois annos depois (5 de

Outubro de 1912) era solemnemente inaugurada uma lapide

commemorativa, em mármore, tendo a um dos cantos a esphe-

ra armilar atravessada por uma palma, trabalho em bronze de

Venâncio Rodrigues de Andrade França, e onde se gravou a

inscripção

:

«Na madrugada de 4 de Outubro do anno de 19I0 saiu

d'esta casa — sede do Centro Escolar Democrático— o grupo

de revolucionários civis que iniciaram a revolução para a implan-

tação da Republica.»
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O commandante da columna civil sabida do Centro de San-

ta Izabel, a despeito do seu avanço, antes de tempo, sobre o i6,

teve como que uma surda irritação ao sentir o estampido de al-

guns tiros.

A hora fixada era a i da madrugada, comtudo, se elle an-

tecedera a partida i5 minutos, os soldados retrocederam-na 2 5

e os embaraços, mais tempo tariam perder a Machado Santos.

Alguém o precedera na missão perigosa.

O commissario naval, o organisador de todo o trabalho cons-

pirador, avançou.

Intemerato, enérgico, os nervos vibrando de enthusiasmo e

de impaciência, lançou-se á manobra, como se comprehendesse

que lhe incumbia, como cheíe, o mais arriscado ponto.

Foi mais que temerário, toi louco.

Quiz entrar pela porta do lado norte. Er« cerrada, e era im-

possível de arrombar, por ser chapeada.

Santos Belém alvitra a entrada por uma janella aberta.

A revolta continuava além e, emquanto esses preparativos

se davam, podia ella considerar-se quasi victoriosa.

Essa janella, servira já até para a luga de cfBciaes.

Autheniíca a affirmativa, depoimento insuspeito, o do carbo-

nário José Belém:

«A porta do lado norte do quartel está fechada, o que nos

leva á porta do sul, onde encontrámos o mesmo contratempo.

Machado dos Santos aventa que se arrombe, mas nós, achando

que seria uma tentativa inutjl, por ser a porta chapeada, lem-

bramo-n'os de saltar por uma janella que estava aberta, por ha-

ver dado tuga a uns officiaes que em seguida á insurreição se

safaram.

«Um soldado guia-nos a uma porta subteranea que ha de-

baixo da arrecadação, situada a oeste.

«Ahi encontramos uma sentinella que ajudou a arrombar a

porta, para além da qual havia ainda uma escada e, ao fim d'el-

la, um alçapão, que foi levantado, pondo-nosem communicaçâo

com a parada.

«A nossa apparição causou entre os soldados um enthusias-

modelirante. Abraçavam-n'os com alma, acclamando a Republica.
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Mas as eflusÕes são rápidas, que o tempo vôa, e os populares di-

videm-se, para operar, em duas fracções, que vão arrombar as

portas das arrecadações das companhias, conduzir armamento,

eic. Outros rodeiavam os indiferentes, a quem procuravam ali-

ciar. N'esta altura toi varado por uma bayoneta um soldado

fiel.» (*)

Vendo a derrocada dos seus planos, Machado Santos, adean-

ta-se, com a sua larda envergada, a:é ao portal das armas, na

Rua Debaixo dos Quartéis,

De dentro não abriram, porque as chaves occultas eàtavam

na secretaria, dentro de uma barretina, desconhecendo isso es

rebeldes.

Tudo são demoras e desânimos, demais quanto o clamor é

enorme no interior do quartel.

Salva tudo o cabo 3o, Pedro da Cruz Forçado, que estando

de guarda para os lados de Valle do Pereiro, abandonara o

posto.

Indica a Machado Santos, como de mais viável entrada, a

porta da arrecadação regimental.

A sentinella, parece que desconhecendo o trama sedicioso,

quiz embargar-lhes o passo.

O cabo Forçado inicia porém o arrombamento á coronhada.

Esse acto justificaria o seguinte louvor, proposto depois por

Machado Santos

:

Ordem do dia n° 7

«O commandante das forças acampadas na Rotunda, deter-

mina e manda publicar o seguinte:

«Tendo chegado ao conhecimento d'este commando, que o

cabo n»° 3o da 3.^ companhia do i.° batalhão do regimento de

infantaria 16, Pedro da Cruz Forçado, lôra quem indicara e ar-

rombara a porta e o alfapão d*uma das arrecadações, á coro-

nhada, afim de dar passagem ao official e ao giupo civil que o

iam assaltar, visto os oíficiaes do regimento terem escoqdido as

'*) O «Paiz» de 5 de Novembro de 19iO.
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chaves das portas principaes, conseguindo assim dar novo alen-

to á terça do regimento que se havia revoltado para acclamar a

Republica; o commandanie das torças determina que esse cabo

seja especialmente louvado e, pelo seu porte distincio em com-

bate, promove-o a i.° sargento. Outrosim determina que o 2.°

cabo de intantaria 16 Victor da Costa Pinto seja promovido a

i.« cabo, pela tórma hábil como dirigiu um dos postos avança-

dos durante o combate nocturno do dia 4. — Quartel General

da Rotunda, 5 de Outubro de i9io (i.° da Republica). —^O
commandante, Machado Santos.» (*)

A proposta era authenticada cm Ordem do Exercito publi-

cada em 22 de Novembro d'esse anno.

O oíficial procura também vencer a sentinella; aperta-a nos

braços, n'uma inspiração e vence-a pela persuação:

— Dê-me um abraço, camarada, e ajude-me a metter esta

porta dentro!. . .

O soldado hesita, de leve.

Mas, desprende se do abraço, o primeiro de democrata, de

official para uma praça não graduada, e a entrada tranqueia se

pelo arrombamento,

Achamse na sala superior ás arrecadações e que d'elles está

separada por um alçapão.

Este é torçado e de súbito, o grupo surge na parada.

Achavam-se, inicialmente, senhor da situação.

Os outros virara com surpreza abrir-se-lhe as portas.

As sentinellas contraternisavam já e sobrepondo-se, a figura

de Machado Santos, emergia soberba de enthusiasmo e de in-

citamento.

Os soldados acclamaram-no e á Republica.

Encontrava o Cíiminho explanado porém.

No quartel tudo assumira antes o aspecto imperioso da re-

bellião, que, embora ateada pela propaganda, não teve n'aqueile

instante a direcção de Machado Santos.

Authentíca a afirmativa, o seguinte trecho do relatório do

commandante da Rotunda :

(*) «A Revolução Poituguczaw — Relatório de Machado Santos. = Pa-
gina 367.
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«Os policias, á vista d'um homem tão vistosamente doura-

do, togem como lebres e nós vamos esbarrar contra a porta

das armas do regimente quando na parada se ouvem os primei-

ros tiros.» (•)

Fora o nascer da tempestade n'esse justamente cognomina-

do chãos de infantaria i6.

O sangue correra já e houvera as primeiras mortes, quando

o commissario naval, apoz os contratempos antepostos á invasão

do quartel, lograra surgir na parada, envolta em trevas.

O que se passara pois?

A officialidade estava reunida, ás ordens de prevenção geral.

Originava mesmo censuras e recriminações,

Descrendo de actos rebellionarios, pouca attenção se ligou a

pormenores que, em circumstancias assignaladas como anormaes,

deviam tomentar analyses e vigilâncias.

Nas casernas, a soldadesca conservava-se um pouco in-

quieta.

Os officiaes, chegando, pouco a pouco, e aggrupando-se nas

duas saias interiores ao pavimento occupado pela secretaria, to-

ram os primeiros a verberar o excesso de precauções.

Jogando o bridge^ o enfadonho jogo inglez, e discutindo se

passaram as primeiras horas.

Uns, de mãos nos bolsos, assistiam aborrecidos ao passa-

tempo, não tolerado por um dos tenentes, adormecido na cadei-

ra em que se sentara.

Falou se da morte de Miguel Bombarda e citaram-se as pre-

tençÕes democráticas.

Ninguém acreditava na conveniência de os deter ali e de

fazer com que as praças se deitassem vestidas, com as armas ao

alcance da mão.

Aventuraram-se possibilidades de um assalto. Houve phrases

assomadiças.

AT.bicionavase mesmo a perspectiva da revolução sahida

pars a rua, afim de que uma repressão violenta fizesse desvane-

cer, por largos annos, a ideia de renovar a tentativa.

(•) Relatório de Machado Santos. = Pagina 65.
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Todavia mais firmemente imperava a orientação d*um inú-

til receio governamental, para fins políticos, talvez.

A descrença era evidente.

O próprio coronel não se fardara.

A* paisana se conservou nos aposentos particulares installa-

dos n*uma dependência do quartel,lendo um livro, attitude jus-

tificada pela afirmativa do filho, Augusto Celestino da Costa,

de que a cidade estava tranquilla.

DR. A1.EXANDRE BBAQA

— Ainda bem!—teve como resposta sincera.

O capitão Manuel de Barros, deitava S3, embora fardado.

Commeniarios picarescos, onde se fallou em livros de ponto

de repartição e notas de escola, sublinharam a pergunta, feita

pelo quartel general ás 11 horas da noite, sobre quantos offlcia*cs

ali estavam.

Houve conversas irónicas.

VOL. III — FL. 31
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Comtudo, por uma medida extranha e tanto que desneces-

sária (oi a precaução, occultavam se as chaves dos portões den-

tro d*uma barretina.

Assim confiantes no acto preventivo da captação das chaves,

despercebido lhes passou um ruido insólito vindo das casernas.

Correram alguns á janella, inquirindo ávidos do successo.

Era a derrocada das previsões de paz.

De instante appareceu a uma das porias um official, em-
quanto íóra se tumulteia.

— Oy» soldados estão revoltados

!

Accorreram á parada do quartel e depara-se-lhe a efiferves-

cencia da soldadesca . .

Avançam, mas são acolhidos pelos primeiros tiros. . .

Antes de Machado Santos chegar, promovendo o alarme

externo, a soldadesca revoltára-se, de armas na mão, tiradas ás

occultas das arrecadações pelo cabo Correia, e soldado 1008.

A junta revolucionaria, formada dentro do próprio regimen-

to, e composta pelos i.°* cabos, Lucas Fernandes Clemente, Jo-

sé Filippe Pereira Pizarra e Manuel António Correia cornetei-

ro João José Antunes de Queiroz e soldado Carlos Antunes dos

Santos, procedia, e se o soldado, largando a guarda do hospital

ia promover a sublevação, o cabo Pizarra, deixava o catre do

hospital onde estava, para lhe dar auxilio e o cabo Correia

iniciava o levantamento, com o signal, não sem que antes tives-

se tomado conhecimento do telegramma fixando a prevenção,

entregue depois aos oíficiaes, por inútil já.

A propaganda, a ordem de revolta e a acção combativa tra-

riam como premio, aos cabos e soldados a promoção ao posto

de I .• sargento para a guarda republicana, e ao corneteiro a ascen-

çãc a mestre de corneteiros (*)

A' mesma hora, cm que Machado Santos se dispunha ao

acto de audácia, soltara da sua caserna o i.° cabo da 2.* com-

panhia do i.° batalhão, Manuel António Correia, um assobia

prolongado que alterou o silencio até então observado.

Era meia noite e pouco mais de 35 minutos.

{«) Ordem do Exercito de 22 de Novembro de 1910, já citada.
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Os soldados que apenas aguardavam o signal, agarraram

iogo as espingardas e acciamando a Republica correram para a

parada.

Era o acaso a influir ainda para a demcnstração da derro-

cada de todos os cálculos sabidos das varias reuniões dos chetes

da revolta.

Falharam os planos sobre os regimentos em que elles tinham

confiança, falhou egualmente o que considerada infantaria 16

como o núcleo menos favorável á republica: («)

«No regimento de infantaria 16 não havia nem um untco

offictai nem um umco sargento. Era considerado o peor regi-

mento de todos. Cândido dos Reis tinha-me dito que officiaes

me haviam de ajudar mas depois do regimento estar na rua, e

que esperariam a passagem d^elle pela rua do Alto do Carva-

lhão! Sem ofiBciaes e sem sargentos impossível era enquadrar os

soldados; o quartel da municipal da Estrella estava a dois pas-

sos do quartel do 16; o mais pequeno rumor podia pôr na rua

a guarda municipal e um ataque, por pouco vigoroso que fosse,

seria o bastante para originar uma chacina ou uma debandada

geral.»

D'ahi nasceu o facto, patente de, em 5 de Outubro, ainda

no regimento não existir bandeira nem se conhecer o hymno
republicano. (»•)

Foi portanto o corpo do exercito de menos confiança o que

mais fortemente se insurreccionou.

A grita ensurdecedora, deu logo nota exacta do que se pas-

sava.

Era a soldadesca que aprestada para a defeza da monarchia

formava comtudo ás ordens da revolução.

Das janellas alguns ofiBciaes fizeram fogo para a parada.

As praças retorquiram disparando as armas contra elles.

Estabelcceu-se balbúrdia e a vozearia era enorme.

O povo, chegando quasi de seguida animando os rebeldes,

acclama u republica e agita bandeiras verdes e encarnadas.

(*) «A Revolução Portugueza» — Relatório de Machado dos Santos =
Pagina 6b.

{**) aO Século» Outubro de 1910.
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Faz-se novo inesperado tiroteio e sos pés de Machado SantcSy

tomba terido um soldado.

A fuzilaria sobe de intensidade, sem attençao a pontarias.

Correu o tenente ajudante Ernesto Duval Pestana Lopes ao

telephone, participando para o quartel general, a sublevação e a

invasão de infantaria i6'

Deixemos que a historia, summariamente e sem que allusão

faça aos principaes feitos sanguinolentos, o como assassinio dos

officiaes,— o chefe supremo da mvestida no regimento que relata

assim o ousado passo: (*)

«A. porta estava fechada. Não houve maneira de a abrir.

Aos gritos de Viva a Republica, o cabo n.» 3o da 3.* companhia

do I.* batalhão, Pedro da Cruz Forçado, indicanos a porta de

uma arrecadação regimental e á coronhada consegue arromba-

la. Este bravo e decidido rapaz salvou-nos a situação!

«A sentinella que de fora estava, não resiste a um abraço

meu, e arrombada a porta, subindo uma pequena escada, con-

seguimos arrombar um alçapão! Emâm ! Eis-nos na parada! A
alegria dos soldados é enorme! Os soldados abraçam-me, gri-

tando: «Viva o nosso commandante! Viva a Republica!

«Novos tiros partem não se sabe d*ond£, um soldado cahe

morto a meus pés; os soldados enfurecem se e dão tiros á doida,

emquanto Os civis co'"rem ás casernas a chamar os retardatários

e armarem-se!

«Tento metter os soldados em lórma; é impossivel! Corro a

revistar ligeiramente o quartel e encontro apenas o major Dias,

a quem convido a adherir; o major recusa, deixo-o em paz e

trato o mais depressa possível de me pôr em marcha para arti-

lharia I, depois de ter organisado uma guarda da rectaguarda

de cerca de 3o homens.

«Quando o 1 6 sahiu apenas lá ficou o major e dizem que o

tenente coronel, tudo o mais tinha fugido! O regimento estava

de prevenção como os outros. Officiaes, sargentos, músicos e im-

pedidos tudo tinha abalado e isto ainda constituía uma força de

mais de loo homens contra nós.

{*) «A Revolução Portugucza» ^= Relatório de Machado Santos, = Pa-

gina 66.
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«Quando o i6 recebeu ordem do governo para ir para as

Necessidades, tirando umas dezenas de soldados que fugiram e

recolheram ao quartel novamente por medo, sem que tosse pos-

sivel evital-o, até os músicos pegaram em armas!»

Patenteada foi a gravidade dos acontecimentos ao quartel ge-

neral, 3nde o chefe da divisão vigilava.

Esperava-se auxilio, quando Ho commando superior apenas

sahia a communicaçao feita para os outros regimentos, pelo ca-

pitão Martins de Lima, com a ordem de serem collocadas de-

baixo de forma todas as praças.

Mais práticos, mais zungidos ao dever, outros officiaes, co

nhecendo, intuitivamente, que a revolução não perderia um se

gundo, tentaram o entrave.

Se não foram vencedores, foram raanyres das convicções e

heroes immolados á causa que deflendiam.

Tentou-se a resistência.

Os primeiros tiros deram o signal de lucta.

Emquanto Machado Santos procurava entrar, convencendo

indecisos, outra scena trágica se desenrolava.

Da soldadesca, só 8o se aggrupavam, fieis, em volta dos offi-

ciaes, vencidos pela surpreza.

Dois recobram-se d'ella e preferem a morte em combate a

trahir a bandeira que juraram deffender: são o coronel Pe-

dro Celestino de Castro, commendador, official e cavalleiro da

Ordem Militar de S. Bento de Aviz, e gran cruz da Ordem de

Mérito Militar de Hespanha, e o capitão Manuel Joaquim de

Barros, em cujo peito brilha a cruz de 3.^ classe de mérito na-

val de Hespanha.

Contava o primeiro 58 annos de edade, e 40 de serviço mi-

litar, iniciado, em I870, a i3 de Novembro, no próprio regi-

mento de infantaria 16 d*onde como capitão, transitou para a

guarda municipal, voltando ali, no posto de msjor, sahindo pa-

ra ser tenente coronel de caçadores, logar que deixou, para, co-

mo coronel, commandar a escola pratica de Mafra. Voltara depois

ao seu regimento: ali começara a sua carreira de armas, e ali

acabaria, pelo desvairo da populaça, conjugada com a exaltação

da soldadesca.
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O capitão Barros tinha 58 annos de edade e 3o de praça

regimental.

A* propaganda da revolta e de indisciplina oppunhani, enér-

gicos e corajosos, a ordenação do acatamento ao estandarte azul

e branco e de obediência ao rei.

Ao borborinho, Celestino da Costa, envergando apenas uma
capa do uniforme e collocando na cabeça o kepi, veio correndo

para a parada.

Ali intima um soldado a bradar ás armas.

Elle obedece, mas foge em seguida pira se agrupar junto

dos outros conjurados.

O coronel brada ainda :

— Corneta da guarda! toca a íormar companhias!

Nadd podia já e o tenente ajudante Pestana Lopes, susci-

tando ao superior que a insistência em íormar companhias ape-

nas serviria para dar mais incremento á revolta, e fazendo ver

que as balas cruzavam já os ares, obtinha que o coronel e o te-

nente coronel Júlio Borges, abandonassem o perigoso posto, tro-

cando o pelas casernas do addidos.

Breve se desembaraçam porém dos que pretendem, por ami-

gos, desvial-os do seu logar.

Os soldados iam porém rareando a seu lado.

Havia o estrépito do arrombar de paioes, e da armaria, a

misturar-se com os gritos sonorosos de;

— Viva a Republica!. . .

A scena era bella, no seu grandioso e ao mesmo tempo trá-

gico desenrolar.

A victoria podia caber á realeza.

O Destino registava o contrario.

O commandante do 16, parando á porta da caserna da 3.*

companhia do 3° batalhão, procura estabelecer um ponto de

transição da revolta para o arrependimento:
— Meus senhores, que d isto?

Mas a soldadesca responde-lhe :— A Republica

!

Brada-lhes a voz de sentido.

Os outros, retrucam-lhe, contrariamente.
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Tenta a persuasão

:

— Cessem togo, rapazes, cessem fogo!

— Rendam se! bradam os outros.

Quer avançar.

Soa uma descarga.

Rola no solo, terido, o sargento Costa.

O coronel Celestino cae de bruços, mono, n*um gemido

único, com uma bala no ventre emquanto outra descarga, liqui-

da a existência do capitão Barros, que se postara á porta da ar-

recadação da sua companhia, aSm de impedir o armamento das

praças, eé attingidopor algumas balas de revolver, e de chumbo.

O tenente coronel Júlio Borges, pretende impôr-se.

Uma coronhada violenta dirigida á cabeça, mas que livra

com o braço, o prostra, sem sentidos.

Feridos eram ainda, o capitão José Pedro de Lemos, com
uma bala de pistola, que lhe atravessou os músculos de uma
das pernas e o alferes Alberto Herculano de Moraes, alcançado

por um tiro, na parte superior da coxa.

Mas perdidos estão, o coronel Celestino e o capitão Barros.

Este caía, apoz ter clamado que íó sahiria, mas em defeza

do rei.

O coronel Pedro Celestino, cumprira uma velha phrase sua,

nascida ante conselhos de que inútil seria sacrificar-se se o povo

visse revoltado e o exercito a dar-lhe torça

:

— Emquanto cu lôr :ommandante de infantaria i6, o regi-

mento sahirá para a Revolução, mas hade passar por cima do

meu corpo!

O destino tomou posse d'esse voto encorajado.

Infantaria i6, foi o primeiro corpo do exercito que hasteou

o pavilhão verde-vcrmelho da revolta, mas antes, teve que derru-

bar o velho official, cahindo no seu posto de honra, e legando

ao filho a espada de sacrificado em holocausto á realeza pela

qual morria. . .

Ficaram ali, como cxtranhos iropheus de victoria, esses cor-

pos exânimes, victimas da soldadesca desvairada, pois que, quan-

do os civis peneiraram no quartel, encontraram já consummado

o acto.
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Não houve quem trouxesse ióra, como de heroes, os nomes

dos dois paladinos.

No dia seguinte, ainda o Imparcial^ dava o boato de que o

commandante do l6 se suicidara ao ver a impossibilidade de

debellar a revolta.

Não houve comtudo o acto do desanimo, mas apenas o es-

tygma sanguinolento da revolução marcando como martyr um
vulto de epopeia, e, como o capitão Manuel de Barros, escravo

do dever.

Baquearam os dois devotados á causa monarchica em in-

fantaria \6.

O trágico d'essas primeiras horas de desalento de apaga-

da coragem, trouxe-lhes o abandono.

Ouçamos a descripção d'esse desapego, íeita pelo filho do co-

ronel Celestino, o medico effectivo da junta consultiva dos hos-

pitaes, dr. Augusto Pires Celestino da Costa, só deparando com
o corpo do infeliz, quando de todo os revoltosos haviam deixado

o quartel:

«Um official mandou então um sargento commigo, munido
de uma lanterna, para procurar meu pac. Eu estava afflictissi-

mo, como comprehende, mas não me passava pela cabeça que

áquella hora já meu pae estivesse morto O meu pae sahira de

casa desarmado, sem revolver, sem ter sequer tempo de cingir

a espada, limitando-se a querer intervir com o seu prestigio de

commandante, que era muito, e eu o mais que podia suppôr é

que o tivessem preso n'alguma dependência do quartel. Fui com
o sargento, e, de repente, entrando na 3.* companhia, vi meu
pae deitado n'uma cama, já morto. Calcule ccmo eu fiquei!

«Houve um instante de silencio, o tempo de uma saudade

tragar uma lagrima, e o dr. Augusto Celestino proseguiu a sua

narrativa, que nós em nome da documentação histórica não po-

demos ter a piedade de lhe poupar.

« — Os officiaes não consentiram que eu levasse o corpo de

meu pae para casa, para que os soldados não soubessem que es-

tavam sem commandante. Só pela manhã um musico e um sar-

gento conduziram o corpo, ajudando o a vestir, de grande uni-

forme, o que foi difficultosissimo, porque o cadáver já estava frio.
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€A*s primeiras horas da manhã o lenentecoronel insiste re-

petidas vezes para que saiamos de casa, O regimento tinha de ir

para o Paço das Necessidades e o tenente-coronel receava que a

minha tamiiia e eu fossemos victimas de alguma nova arremet-

tida ao quartel. Sahimos, deixando o corpo do meu querido pae

cm casa, guardado apenas pelo impedido que, ao chegar ao Ra-

to, ouvindo uma mulher do povo dizer em voz alta: «mataram

o commandante de infantaria 16», deixara os revoltosos e vol-

tara logo para casa, sem querer saber de mais nada.

«O tenente-coronel dispensou nos, então, o impedido que fi-

cou em casa com ordem de não abrir tosse a quem fosse, O im-

pedido redimiu assim a sua slliança com os revoltosos, com

quem elle nega que tivesse grandes ligações, afirmando apenas

isto:

« — Eu sabia que um dia haviam de vir os paisanas e que

a gente havia de sair com clles, mas tanta vez disseram isso sem

acontecer, que eu n'esse dia não acreditei.» Deixei, então, a ca-

sa sahindo com minha mãe, minha irmã e uma prima nossa,

de 8o annos, gravemente doente, que foi levada em braços.

«Ainda tentei fazer transportar meu pae para o hospital da

Estrella. No quartel não havia macas, porque as poucas que ha-

via tinham sahido a levar alguns soldados mortos e feridos pela

fuzilaria dos revolucionários Telephonou-se para o quartel ge-

neral que respondeu: a Agora não se pode pensar n'isso. As ruas

também não estão seguras e é melhor não tentarem transportar

o corpo porque é expôl-o a algum desacato». Fui forçado a aban-

donar o corpo de meu pae, íransformando a nossa casa n*um

jazigo. Depois de levar minha familia, a uma casa amiga, voltei

ao quartel, bati á porta de casa, mas o impedido conforme a or-

dem recebida não respondeu. Proclamada a Republica voltámos

para casa.» (*)

Houve assim o abandono dos dois martyres, que só desce-

ram á sepultura, quando a republica se erguia, desde dois dias

victoriosa em Portugal (7 de Outubro)

N'essa hora, se os athaudcs não tiveram sobre si a bandeira

(*) Diário dos Vencidos, por Joaquim Leitão. = Pagina 43.

VOL. Ill — VL. 32



254 ARMANDO RIBEIRO

bipartida de azulceu e branconeve, também não sentiram o

peso, para esses corpos victimas da dedicação á realeza, das

cores, vermelha de guerra, e verde de esperança: apenas o pan-

no de crepes, negro symboio de luto.

*

Não quiz a Hespanha deixar sem extranho realce o desen-

lace da acção em infantaria i6, ea sua imprensa citava, tempo

depois (•) que «D. Affonso Xlll por intermédio do sr. ministro

de Hespanha em Portugal, envicu um importante donativo á

tamilia do capitão Barros, de infantaria i6, morto na lucta sus*

tentada contra os revolucionários.»

Cahiram pois como immolados á causa da democracia, os

dois principaes interventores contrários á avalanche republi-

cana.

Versões de momento, assignalaram que na morte do coro*

nel Celestino, haviam interferido o filho, mercê d'uma attitu-

de de resistência, e o alferes do regimento, José Celestino Soares,

por conjurado.

O dr. Augusto Pires, não assumiu orientação que originas

se um desforço contra o coronel, distante, e perdido na movi-

mentada invasão do regimento e levantamento das praças.

O alferes Celestino Soares, não envolvido no trama que se

desenrolou, ligaria ainda o seu nome, no Paço das Necessidades,

a uma habil troca da ordem real, que preferiu a interferir n'um

acto de lesa pátria, desculpável só no apavorado scenario que se

patenteava á creança que era D. Manuel II.

Falsas eram as attribuidas responsabilidades, e prova-o o

depoimento de um estrénuo deffensor da realeza e que não pou

paria delinquentes d'esse acto, se consummado por elles hou-

vesse sido: (**)

(*) El Imparcial, de Madrid, de 5 de Dezembro de 1910.
(**) Diário dos VcDcidoB.= Pagiua 37.
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«Temse contundido a pessoa do dr. Celestino da Costa rom

a do sr. Celestino Soares, alíeres de intentaria i6.

«E* apenas uma contusão de nomes.

«O dr. Augusto Celestino da Costa não é militar, é um
medico.

«Dedicandose desde estudante a trabalhos de laboratório, é

hoje um medico analysta, com tanto valor como probidade

scienti6ca.

«A versão, portanto, de que o filho do commandanie do i6

fora quem pela sua attitude concorrera para a morte d'elle, não

tem tundamento.

«E o alferes sr. Celestino Soares também em nada concor-

rera para a morte do seu commandante, porquanto se conservou

no quartel ao lado da parte fieldo regimento que acompanhou

80 Paço das Necessidades.»

Ao abandono haviam pois ficado os corpos de Celestino da

Costa e Manuel de Barros.

N*esse momento de embriaguez de sangue e de anceio de

lucia, quem se ajoelha junto aos mortos ou quem acarinha os

teridos?. . .

A hora é de guerra.

A missão de caridade e de paz, a ontros impende.

Os revolucionários não a podem tomar, porque o tempo

lhes toge para a missão que se impuzeram.

Os officiaes adversos, esses, em maioria escaparam-se em lou-

ca correria, precipitandose para a rua, da janella que deitava

para a Travessa de Baixo dos Quartéis.

Com raras excepções, preteriu se a deserção.

A resistência podia ter sido tentada eflficazmente e um de-

poimento insuspeito, o de Machado Santos, ainda o registava,

dois annos decorridos sobre a acção:

«Com o regimento de prevenção, as torças de parte a pane

equilibravam-se, as dezenas de officiaes e sargentos com os res-

pectivos impedidos e a banda, perfaziam um numero respeitá-

vel de pessoas affecias á monarchia, mais qre suficientes para,

sem mesmo se escudarem com o regulamento e o código da

justiça militar, impoiem respeito aos soldados e cabos, cujo et-
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fectivo se encontrava desfalcado pelos destacamentos e guardas

que fornecera no dia anterior.» ()

O Capitão Adelio Carlos da Cruz, ficava no seu quarto, on-

de os revoltosos o procuravam, chegando um soldado a ir de es-

pingarda aperrada, até á cama do oíficial, na intenção de o ma-
tar, o que não logrou, por este estar occulto atraz da porta.

O major José Narciso Guterres Dias, ficava na secretaria,

desalentado, cabido n'um banco.

Ali o achou o filho de Celestino da Costa, o dr. Augusto

Celestino da Costa, que lhe perguntou afflicto

:

— br. major, o meu pae?

Deu-se a resposta extranha, tão descabida, quanto ao posto,

superior, cabia, por direito de militar e camaradagem, o logar

junto dos combatentes, raros, contra a revolução:

— Não sei de seu pae, nem dos outros officiaes!

Emquanto o filho o procurava, indiâerente á tempestade de-

sencadeada, a parada do quartel e a secretaria era invadida pelos

populares Alberto Emílio Meyrelles, José Amoedo, Alexandre

Tavares, José Dias dos Santos, Manuel Dias Ferreira, Jayme

Chester, Eugénio Vasques, Elyseu Correia Gomes, Júlio Cam-
pos, José da Silva, Cypriano Vicente Franco, Álvaro Carlos dos

Santos, Abilio d'Albuquerque, António Loureiro, Manuel Ber-

nardo, António Couto de Lima, José António dos Santos (Be-

lém), Luiz Augusto Ramos. Joaquim Rodrigues, Nicolau Fran-

cisco, Francisco de Sant*Anna, Modesto Duarte da Silva, Joa-

quim Cavaco, José Ribeiro Castella, Manuel Romão, Ignacio

Marques, Gualdino Roza, João Pereira, Gaspar Raul Larriq

Coimbra escriptorario da direcção dos serviços marítimos, en-

trados, uns pelo alçapão, outros pela porta das armas do quar-

tel depois d'aberta, e ainda Augusto Rufino Pires Palhares,

Thomaz do Nascimento, Álvaro Pedro Gonçalves da Silva,

Luiz M. Rodrigues. A. V. Franco, Alfredo Augusto dos San-

tos, Jayme Ferreira, José Costa, Alfredo José Carrilho, Augus-

to Silva, Couto, Jorge d'Oiiveíra, José Maria de Carvalho,

Francisco Carlos, Joaquim d'Almeida (talleceu em combate),

(*) «O Intransigente» de 4 de Outubro de 1912
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Manuel Jorge, Manuel Carlos, Joaquim da Costa, Eduardo

Costa, João Henriques Marques, António dos Reis Marques,

Manuel Cavallinho, José d'01iveira, Ventura d*01iveira, Antó-

nio José d'Araujo, que só lograram armar-se no quartel.

Auxiliando a acção estava egualmente a gente do commer-

ciante José Simões, que alguns auctores (») dão até como ha-

vendo precedido, com cerca de 70 homens, o trabalho de Ma-

chado Santos, tacto justificado pela demora a este apresentada

pelo encerramento das portas por onde contava entrar.

José Simões, dá, apoz o seu apparecimento. a chegada de

Machado Santos com 16 homens e o commissario naval, cita

no seu relatório os nomes de 55.

Certo é porém que alem d'esses, egualmente assaltaram o

regimento, os revolucionários João Duarte e Carlos Silva.

Sob o titulo Subsídios para a Historia da Revolução appa-

receria ainda a seguinte carta (•*) do revolucionário José de

Araújo, fornecendo dados sobre os assaltantes de Campo de

Ourique:

«Sr. redactor.— Com o titulo Façase Luj, publicou o sr.

Belém, n'um supplemento, a sua segunda carta ao sr. Machado

Santos, que, assim como a primeira, nada esclarece o movimen-

to de 5 de Outubro, pretendendo, a meu ver, insinuar que o

suicídio do almirante Cândido dos Reis se deve áquelle senhor.

«Diz o sr. Belém, a quem não conheço pessoalmente, que

no seu relatório o sr. Machado Santos afirmara dispensar o seu

grupo, porque tinha o do sr. Meireles, que era bastante nume-

roso, t: classifica essa afirmativa de ardilosa mentira.

«A verdade porém, é que o grupo do referido sr. Meireles

compunha se de mais de 200 homens, dos quaes i5o, pouco

mais ou menos, compareceram, na noite da revolução, na rua

de S. Félix, 85, casa pertencente ao sr. Manuel de Sousa Car-

valhinho, a receber ordens, dispostos a marchar para onde lhes

fosse determinado,

«Succedeu, no emtanto, ter eu sido incumbido, com Júlio

(*J Como se implantou a Republica em Portugal = Pagina 56.

(**) O Século de 10 de Abril de 1912.
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Francisco d'Almeida, Francisco Vidal, operário do Arsenal de

Marinha; Eugénio Vasaues e Jaime Chesier, de irnios ao Cen-

tro de Santa Izabel buscar explosivos, visto não podermos fazer

frente á guarda municipal apenas com revolvers.

«Chegados ao nosso destino á meia noite e meia hora, vinte

minutos depois o sr. Meireles declarou-nos não haver os explo-

sivos requisitados e encarregou-me de ir buscar todo o grupo, a

fim de irmos ao quartel de infantaria 16, mas a esse tempo já

todos vinham pela rua de Sant*Anna, á Lapa, onde o transito

lhes toi impedido, a tiro, pela guarda municipal e policia, que

ainda prendeu alguns homens, o que os desmoralisou.

«Ainda assim, a maioria dos assaltantes a infantaria i6,

assim como os que se encontravam no Centro, entraram pelo

celebre alçapão e outros por onde puderam, pertenciam ao gru-

po do sr. Meirelles.

«Pela exposição d'estes factos, âca o publico sabendo que

quem pretende engendrar uma ardilosa historia é o sr. Belém,

e que o sr. Machado Santos não precisava do seu grupo, pois ti-

nha o do sr. Meireles, composto não de leÕes, mas sim de ho-

mens de acção.

«Muito grato pela publicação d*estas linhas, sou de v. ex.^

Carlos d'Ar8ujo »

Facultada a entrada pelo auxilio efficaz do cabo Forçado, de

roldão entravam os revoltosos civis caminhando ao encontro

dos militares.

Machado Santos, apparecendo, era logo acclamado e abra*

çado pela soldadesca.

Os civis porém, não percebendo de principio a atiitude, dão

uma descarga e aos pés do official, cae, gravemente ferido, o sol-

dado Francisco Mendes Ramalhete.

O tiroteio estabtleciase confusamente, debalde mandado

suspender por Machado Santos, não comprehendendo essa inú-

til troca de balas

Era necessário proceder e assim, correu á secretaria, espe-

rando ali encontrar toda a officialidade.

Deparava-se-lhe apenas o major Narciso Dias, a quem fazia

a intimação:
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— Viva a Republica! diga!

O major, retrucou, n*uma phrase arrastada:

— Viva a republica, isso não!

— Se não quer não grite, mas fique sabendo que o que se

passa aqui está-se passando ao mesmo tempo em todos os regi-

mentos de Lisboa

!

O silencio glacial, que se seguiu, impressionou os sedicio-

sos.

Abandonaram a secretaria e sem ir ás casernas, onde osslI-

dados se escondiam debaixo das camas, afim de commodamenie

deixarem passar o graniso de chumbo, volveram á parada.

A Revolução, entretanto, agita bandeiras verdes e encarna-

das.

Os vivas atroam os ares.

Calca-se o sangue dos vencidos, como tropheu da gloria dos

vencedores.

Gomtudo o receio gera o medo.

O acto de taga dos oflBciaes do i6, se bem que escasso em
firmeza de animo, teve interpretação em leito de adveisarios in-

transigentes, insubmissos, indo procurar o appoio da 4.* com-

panhia da guarda municipal aquartelada na rua de S. Luiz, á

Estrella, já que outro auxilio lhes escasseava.

A intenção existiu, e prova-o o depoimento (») insuspeito do

dr. Augusto Celestino da Costa, filho do coronel Celestino:

«Mais de metade do regimento ficou no quartel. Desci a

perguntar pelo meu pae. Já vi o impedido debaixo de forma. Os
oflâciaes que tinham ficado pelas casernas e os que haviam ido á

Guarda Municipal e já estavam de volta, procuravam reunir os

soldados.

« — Então que resultado deu essa diligencia dos officiaes

junto da Guarda Municipal?
€— Nenhum resultado! A Guarda Municipal recusou se a

sahir sem ordem do commando geral Pediram essa ordem pa-

ra o quartel do Carmo, e essa ordem . . . não veio. Os officiaes

contavam como certo que esse auxilio, marchando a companhia

(*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão.—Pagina S^â.
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a passo de carga, ao encontro dos revoltosos, teria suffocado ali

no caminho a revolta. Voltaram para o quartel e trataram de

procurar os soldados pelas casernas.»

Os ofiBciaes toram de facto ao quartel da 4." companhia,

conhecedora já do assalto a infantaria 16, communicado d*ali

para o commando das guardas e d'este ao commando da divi-

são.

Ao vêr ingressar os foragidos á acção dos grupos civis, es*

cutado o pedido de auxilio, era elle participado ao coronel Filip-

pe Malaquias de Lemos, como se necessária tosse a evocação

disciplinar para entrave a successos graves.

Começa n'este ponto a acção largamente criticada do chefe

das guardas municipaes.

Assignalando a sublevação do 16, a morte do coronel Ce-

lestino e do capitão Manuel de Barros, como resposta era dada

telephonicamente, que estando a companhia subordinada á di-

visão e que fazendo parte do posto avançado da defezi do Paço,

não podia aucíorisar o deslocamento.

Posta era assim a disciplina á ordem da indisciplina.

A revolta podia, se lhe aprouvesse, queimar todo o bairro

de Campo de Ourique, ou trucidar todos os desaflectos á causa

q-je a guarda se não retiraria um passo do seu extranho posto

avançado.

E* curiosa essa parte do relatório (*) posthumo do coronel

Malaquias de Lemos:

«Immediatamente a seguir sou informado pela 4,* compa-

nhia (Estreita) de que estava sendo assaltado o quartel de fn-

tantaria 16 e já se ouviam tiros. Sem demora dou conhecimen-

to d'isto ao quartel general. Minutos depois, a mesma 4.* com-

panhia dizme que davam entrada naquelle quartel alguns ofi-

ciaes de infantaria 16, sabendo-se por eles que o regimento se

sublevava, ocorrendo acontecimentos graves. Por isso pediam

soccorro.

tRespondo-lhes que, estando a 4.^ companhia já subordina-

(*) «General Malaquias de Lemos» =-= «A sua acção durante a revolu-

ção de Outubro de 1910.
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da ao comando da divisão, e principalmente porque occupava

um posto avançado de deteza do Paço das Necessidades, não po-

dia dispor de essa companhia, mas que ia comunicar o tacto ao

quartel general, o que imediatamente fiz, pe.lindo instruc-

^ões.

«Por segunda e terceira vez loi renovado o pedido de scc-

corro dos mesmos oficiaes a quem respondi por idêntica forma

comunicando sempre tudo á divisão. Pouco tempo depois di-

zem-me que o quartel do i6 tora abandonado pelos revoltosos

e que para lá iam dirigir-se os oficiaes.w

Certo é porém que o coronel Malaquias de Lemos, apoz

n*essas linhas ter dado uns vislumbres de declinar de respon-

sabilidades sobre o commando da divisão, as assumia quasi de

instante, no mesmo relatório, ao citar o encontro da 4 ^ com-

panhia com a artilharia em marcha para as Necessidades:

«Pela uma hora da madrugada ouvem-se os primeiros tiros

de canhão, e decorrido algum tempo, ainda a mesma quarta

companhia me intorma de que pela rua Ferreira Borges vinha

avançando artilharia. Immediatamenie dou ordem para que o

piquete ali estacionado lhe fizesse trente e fogo, se tosse neces-

sário, e ao capitão da companhia para que, reunida o máximo
da força, e dispondo d'ella como entendesse, obstasse com toda

a energia ao avanço da artilharia, que sem duvida se dirigia

sobre o Palácio das Necessidades, atacando-a principalmente de

flanco e procurando cortar-lhe a ligação com o quartel de Cam-
polide. N'esta occasião compreendi quanto acertadamente tinha

andado não acedendo aos pedidos dos officiaes do •. 6 »

Como base inicial se apresentou todavia a directa jurisdi-

ção do quartel general sobre todos os núcleos regimentaes.

Assim, para que não soflresse disciplinar quebra a subordi-

nação ao commando da divisão, que, por seu turno não quiz ir

alem das attribuiçÕes, dando ordens, quando da guarda muni-

cipal graves se reproduziam informes,— a força da Estrella

não avançou, deixando seguir em infantaria \6 a avalanche se-

diciosa.

Foi esta comtudo que se temeu de uma represália.

A intuição de que um perigo vinha da atiitude pouco tri-
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vial dos oflSciacs, origina uma íebril troca de ordens entre os re-

volucionários.

Ao enervamento da primitiva victoria, em parte íacil, pelo

reduzido núcleo de insubmissos enérgicos, succede a louca vi*

são d'uma inevitável hecatombe.

Se n'essa hora, a soldadesca dispersa, a ofiBcialidade receosa

e inactiv», intenta um golpe de audácia, valendo se dos vulgares

recursos de guerra, a sedição capitulava.

O acaso, symbolisando o Destino, manietava braços e der-

ruía coragens.

A Revolução seguia, embora levada nas azas do espectro

tremendo, chamado o terror.

A própria maioria dos soldados, tallados para sahir com os

revoltosos, haviam ido occultar-se sob os leitos, ao primeiro ti-

roteio, louco, ao acaso, havido na escuridão da parada.

Temeram ser victimas dos cúmplices, desconhecendo quasi

os seus, absorvidos na tareia de espalhar pânico.

A parte firme na revolta, não correspondeu á quantidade

com que ella contava.

Comtudo é conveniente irisar, que, nem por um instante

houve o pensamento de um retrocesso.

N*essas alturas, apparecia o medico revolucionário dr. José

Paulo Macedo de Bragança, ao qual era entregue, para acompa-

nhar o movimento, uma carabina Mauser.

A desorientação proseguia, á ideia de um ataque pela mu-
nicipal.

Promoviase pois a precipitada sahida do núcleo insurrecio-

nado.

A officialidade fugitiva não tardaria, pensaram, a exercer re-

vindicta sobre os victoriosos de momento.

Urgia buscar appoio.

Na impossibilidade de obter um constituir de fileiras, op-

tou-se pela própria desordenação.

Para animo, em grita fez sciente Machado Santos, que cum-

pria procurar a união com artilharia i.

Conseguido o fira, a massa de rebeldes dispunha se a aban-

donar o quartel.
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O commissario naval assignala esse tacto como succedido á

1 hora, exacta, da madrugada, contrariamente a José António

dos Santos Belém, que o dá {*) como passado ú hora e meia.

Como mais lógica se apresenta essa hora, porque, embora

iosse rápido o desenrolar dos acontecimentos, passando como re-

lâmpagos, ante os seus executores, materialmente se não reali-

saram com a dita rapidez.

A soldadesca sahiu pois em monte, militares e civis entoan-

do os hymnos da revolta, a Poriugue^ia e a Marselhéjay de braço

dado uns, erguendo os bonets outros, disparando as armas ou-

tros.

D'esse troço de revoltados do i6, iriam ainda a 2°* sargen-

tos para a guarda republicana os i.°^ cabos, António da Silva

Nunes, Carlos Rodrigues, Alfredo José Vidigal, João Martins

dos Santos, Mário Motta, Gabriel Ribeiro, António Jacintho

Caeiros, António Lopes, João Baptista Cardoso de Brito, e o sol-

dado Francisco Mendes Ramalliete e a i .°^ cabos, o aprendiz de

musica, Victor da Costa Peco, os 2°' cabos, João Martins e Ma-

nuel Joaquim Correia e os soldados José Martins Coxo, Raul

Pereira, José Geraldes da Silva, Verdiano Francisco da Silva,

Fausto Pereira Borges, Alfredo Alves Ferreira, Manuel Francis-

co d<» Silva, Carlos Fernandes dos Santos, Caetano Caldeira,

Manuel Pires, José Francisco Rodrigues e Joaquim Tavares; a

mestre de corneteiros, os corneteiros, Carlos dos Santos, Manuel

António de Menezes e o soldado Albino Costa.

Não toi desmedido o numero de premiados, em relação aos

de artilharia i e ao publicar o seu relatório, (paginas 167) Ma-

chado Santos expressaria assim as suas queixas:

«Infantaria 16, que teve a honra de iniciar o movimento,

porque á uma hora da madrugada em ponto sahia do seu quar-

tel, infantaria 16, que deu o signal de revolta, foi de todos os

regimentos o que menos galardão teve.»

Abandonando o quartel, sentiram renascer-lhe o enthusias-

mo.

Cousa alguma de suspeito se lhes patenteoai.

(*) nO Paiz de 5 de Novembro de 1910.
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Marcharam pelo Arco do Carvalhão, a caminho de artilha-

ria I.

E sempre a norteal-cs o mesmo desprezo de existência, o

mesmo desprendimento do perigo e banir de pensamento de

que ali os poderia colher as granadas dos não adherentes, gri

tavam:

— Viva a Republica!

Vejamos agora a descripção do ousado passo do i6, teiía

pelo livro hespanhol Como cae un irono ; («)

«Es la marcha muda y sigilosa, porque el grupo se ha des-

parramado cn las sombras nocturnas, y, con la dispersion, so-

bre los espíritos encandecidos por el ideal bate sus negras alas

sombrio presentimiento. Nadie los embaraza el passo y llegan

ante la puerta dei cuartel. No puede abrirse, pues el official de

guardiã tiene las Uaves. Dentro se oye gran buUicio. Qué es elo?

La tropa, ai ver el grupo de populares que capitanea Dos San-

tos, se ha sublevado antes de tiempo, sin percatarse de quQ aun

no sono la senal, de que ponen ai gobierno sobre aviso, de que

pueden ocasionar el malogro dela revuelta. Adentro. Los batien-

tes van por iierra con pavoroso estruendo. Ya estan en el pátio los

populares' Hormiguean alli los soldados que bajan de las com-

panias vitoreando la Republica, presos de excitacion febril. Ma-
chado dos Santos ordena la hueste mientras sus seguidores ?e

precipiían á los armeros cn busca de fusiles.

«Oe pronto resuenan quince, veinte, treinta disparos. Hay
un terrible oleaje en aquella masa desordenada, de la cual par-

ten gritos desgarradores. Instintivamente vuelvense los ojos á

la sala de oficiales. De alli viene el tiroteo. La oficialidad, con

sus pistolas de repiticion, y los sargentos, con sus maússers,

ametrallan á la tropa, alentados por el brutal etecto de la sor-

presa. Una vo7 de Machado Samos domina aquella hirviente ba-

tahola, y los agredidos descargan sus íusiles sobre las ventanas.

Suenan allá arriba gritos, lamentos, blasfémias; debe haber al-

gunos heridos. Alguien, viniendo de los pabellones, grita: Mu-
chachos, alto el juego!» Un ay ! y se le ve desplomar-se. Es el

(*) Como cae um trono, pag. 130.
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coronel Celestino da Costa, que vá de paisano, con capote mili-

tar y garra cuaríelera. Ha muerto. Próximo a el, desmayado, es-

tá el teniente coronel, con una contusion en el brazo. Los oficia-

les debilitan el tiroieo, que cesando poço á peco, queda en al-

gun disparo suelto. La tro^">a se lanza á los pabellones en bus-

ca de sus enemigos.

oEl capitan Barros, que salta dei Iccho y dispara á quemar^

ropa sobre los soldados, cae exânime. Muertos, los sargentos y
la major parte de la oficialidad s£.ltan por un ventanuco á la

travesia de los Cuarteis, y van a refugiarse en un cuartel de la

calle de San Luiz. Está alll la sexta compania de la guardiã mu-
nicipal, y piden que reduzca á los revoltosos. Vano empeno! La

guardiã municipal no puede salir sin ordenes superiores, y e'sias

ó se não piden ó no llegan. Algun otro monárquico— el tenien-

te Cruz— queda occulto en su cuarto, receloso de ser asesinado.

Temor injusto! Los republicanos luchan, no asesinan.

«Bien ha podido verlo el mayor Dias, que no se movió de

la secretaria y alli tué envuelto por los populares. «Viva la Re-

publica! — clama ante el Machado dos Santos.— No puedo

gritar eso! responde secamente el mayor.

a— Haga loque quiera

—

dice entonces Dos Santos, mas sepa

que lo propio que aqui, está ocurriendo ahora en los demas.

cuarteles de Lisboa

!

ttY con esto le deja tranquilo. Mas la desaparicion de los

demas tenientes y capitanes hace receiar algo. Habran ido por

retuerzosPMaliciandolo, Machado dos Santos procura organisar

las tropas sublevadas, mas tanta és la excitacion reinante, que

no lo consigue. Y asi, en confuso apretujamiento, com mas so-

bre de enthusiasmo que de ordem, sale Ic columna con direc-

cion ai cuartel que ocupa el i de artilleria.»

Distantes iam, apagados quasi ao longe os rumores dos vi-

vas com que os revoltosos se enthusiasmavam, quando no quar-

tel do i6, principiavam a assomar, os officiaes mais reteitos do

trágico episodio que por terra lançara o coronel Celestino e o

capitão Barros.

Vejamos os echos d'es3e reapparecimento, levados ao es-

trangeiro :



266 ARMANDO RIBEIRO

«Transcurrido algun tiempo, varies oficiales abandonan sus

escondrijos y suben prudentemente a los dormitórios. AUi, ocul-

tos bajos las camas, hay no poços soldados, i5o. Se los hace

salir á viva fuerza y van a formar en el pateo. Mientras, rcca-

tandose mucho en eilo, para que los soldados ignoren que ha

muerto su jete, se lleva ai cadáver de Celestino da Costa a una
cama de la tercera compania. Luego, ya de mariana, van esas

tropas, en tan deplorável estado moral, á defender el Palácio de

las Necesidades.» (*)

De nenhum resultado foi para a causa monarchica esse jun-

gir dos dispersos elementos do i6, mas serviu para patentear,

da parte de alguns officiaes o desejo de com elles soerguer a

bandeira que de alto se pretendia fazer baixar ao campo raso

das inúteis cousas.

Retirando do quartel, os revoltosos nem uma só força ali

deixavam.

Era campo aberto á contra revolução se el!a se tivesse que*

rido intentar.

Intenções houve, todavia, até quando do tiroteio á retirada

dos civis attingidos pela fuzilaria da 4.® companhia durante a

refrega da rua Ferreira Borges.

Apenas a energia falhou.

O tenente Américo Maria Bivar de Sousa Dores, foi o que
mais intemerato se lançou ao encontro dos soldados, trazendo á

parada um pelotão, logo formado, a rigor.

Algumas praças tomaram, de baioneta callada, as embocadu-
ras das ruas de S. Luiz e de Campo de Ourique e as das tra-

vessas de S. Caetano e de Santo Aleixo.

Otenentecoronel Júlio Borges, arranjava uma columna que

depois seguiria para as Necessidades, sem que por intuição lhe

sorrisse a perspectiva de uma reconquista, indo colher os revol-

tosos em sortida, perigosa, mas honrosa,

O resto do 16, iria para a espectativa d*um rodeamento do

palácio real, onde a acção foi simples simulacro de defesa.

Entretanto, manhã já, ainda uma avalanche de populares

{*J «Como cae un trono» = «L Revolucion en Portugal».= Pagina 132.
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ia junto do quartel exigir armas, que o alteres José Xavier de

Velasco Celestino Soares, negava, pela talta, aconselhandoos

também a dispersar.

Dentro do quartel havia a soldadesca que horas depois, por

inactiva, se procurou arregimentar para a deteza das Necessidades.

Voltemos porém a essa sahida dos rebeldes.

Ao passo que iam surgindo os tugitivos do primeiro mo-

mento, a tormar-se para o segundo abandono completo do quar-

tel, os revoltosos iam, felizes, a caminho de artilharia i.

Haviam firmado, pela energia e pela íorça de excitação, o

inicio d'uma victoria.

A pedra basilar da revolução firmou-a,pois, o quartel de in-

fantaria i6.

Quiz-se ainda quebrar a ideia de um levantamento de mo-
tuo-proprio em depoimento (•) aliás não authenticado pelo no-

me do depoente, onde se cita a revolta como nascida do signál

de bordo, á i hora da madrugada:

« — Na noite de anie-hontem nós estávamos nas casernas,

em silencio, á espera do sinal. Batia-nos o coração mas esperá-

vamos com confiança. A* medida que o tempo decorria aumen-
tava a nossa impaciência. Finalmente, á uma hora ouvimos os

três tiros de peça no mar. Era esse o sinal e ainda bem não íô-

ra disparado o ultimo tiro já nós gritávamos vivas á Republica

e nos lançávamos impetuosamente para as arrecadações a to-

marmos o armamento e as munições. Corremos também ao por-

tão do quartel, que abrimos para que os populares pudessem

entrar.

« — E eram muitos? perguntámos.

c — Muitíssimos. Não imagina. Magotes e magotes d'el!es.

Assim que entravam levavamo-los ás arrecadações onde eiles

escolhiam o armamento que queriam.

« — E os officiaes?

« — Poucos estavam no quartel. Alguns tentar^^m opôr-se

ao movimento e então declarámoslhes que se persistissem nos

veríamos (orçados a submetê-los pela força. Então desistiram de

(•; o Século de 19 de Novembro de 1910.



268 • ARMANDO RIBEIRO

querer contrariar os nossos desejos e disseram-nos que queriam

retirar para suas casas. Deixámo-los passar livremente, O coro-

nel comandante é que puxou de um revolver que apontou ás

praças. Então, antes que o fizesse, caiu varado por uma bala.

Em seguida saimos todcs para a parada e preparámo nos para

seguir para o quartel de artilharia, o que fizemos. Quando ali

chegámos abriramnos logo as portas e entrámos todos de tro-

pel dando vivas á Republica.»

Assim não lôra.

A acção de infantaria i6, não teve nas suas bases extranha

indicação on auxilio.

Mas para que o movimento, livre n'essa hora, da atmosphe-

ra primacial da dirigencia revolucionaria, tivesse um embaraço

ão regosijo natural da iniciativa, ainda cahiram sobre ella accu-

sacões e veremos assim tallar () o capitão Altredo Ernesto de

Sá Cardoso, que aliás rejubilou áo sentir no instante grave da

sedicção êm artilharia i, o appoio do i6, com o qual não se

contava tão cedo

:

«Se é certo que essa prevenção difficuliava o movimento,

outro tacto veiu impossibilitar por completo a revolta dos regi-

mentos. Os elementos civis, com infantaria, não esperaram pelo

signal de bordo e revoltaram-se antes de tempo. Este facto co-

nhecido no quartel general, foi communicado para todos os cor-

pos e para a guarda municipal, de forma que, quando a mari-

nha fez o signal, os elementos civis que se dirigiam para os dit-

íerentes regimentos^ encontraram as forças da guarda munici-

pal na rua.»

Gomtudo, era n'essa hora de incertezas, incertezas que toda

a officialidade revolucionaria synthetisaria n'um abandono do

posto que haviam criado, que os soldados do 1 6 sahiam para a rua.

Tinha alguma cousa de grande e de terrível essa caminha-

da, pela escuridão, e n'uma desordem inconcebível.

Mas a mole humana, marcha enervada e enthusiastica, a

resuscitar épica, no cego caminhar para um fim problemático,

as scenas gigantescas da França revoltada de i yOS !

(*) O Mundo de 6 de Outubro de 1910.
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Em artilharia l.=0 assalto ao quartel.—Prisão dos ofíiciaes— Junc-
çáo de infantaria 16 e artilharia 1—Incidentes da sedição= S»-
hlda das baterias.

^^ e menos tragedia íoi a acção de rebeldia no

quartel de Canipolide.

Em artilharia i, com sede na rua de José

,
da Silva Carvalho os officiaes, de prevenção, des-

JL^ denhavam d'essa medida.

Era a scena exacta de infantaria l6.

Discutiram a morte de Miguel Bombarda,
não faltando commentarios, desanuviados, ao successo.

Dado como difficil de suppcrtar o constante regimen de es-

pera a um movimento que jamais se poderia realisar, por escas-

sez de forças republicanas, a conversa breve descambou para

variegados assumptos.

Contrariamente a essa despreoccupação, manobrava o espi-

rito de revolta.

De manhã, o capitão José Aflonso Palia, transmittira a no-

ta, certa, do movimento, para a madrugada.

Contados entre os elementos principaes, militares, os sar-

gentos Arthur Sangrcmann Henriques e Cândido Augusto Gon-
zaga Pinto. Mathias dos Santos, José Soares da Encarnação,

Francisco Alexandre Lobo Pimentel e Firmino Ferreira da

Silva Rego, cuidaram desde logo dos derradeiros preparativos,

convencionados de seguida com os chefes dos grupos civis.
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Outros impulsionaram também a obra da sedição na pro-

paganda e no combate: os l.°* sargentos, Joaquim dos Santos,

Joaquim Simões e Sebastião Raymundo da Cruz Pimenta e os

2.°% Aleixo Paulo Mascarenhas, Manuel Monteiro, Raul Augus-

to Martins, Augusto Guerreiro de Amorim Pires, António Perei-

ra Machado, Arthur do Rego, Vicente Cypriano Rodrigues de

Mendonça e José Veríssimo.

Míiis tarde, victoria ganha, caber-lhes-hia, em premio, a

promoção, dos trez primeiros a sargentos ajudantes e dos restan-

tes a l.»^ sargentos.

Cerca das 9 horas da noite, transmittira-se aos iniciados,

o aviso definitivo.

Para que bem corresse a revolucionaria lida, cedo fora para

o quartel, o dirigente superior da manobra a realisar em arti-

Ihari-i 1.

A' chegada, o capitão Aftonso Palia, logo teve aviso, pelo

sargento revolucionário Gonzaga Pinto da estada de todos os

officiaes.

— Melhor! retorquiu o chefe da acção em artilharia:—
Em vez de prenderem trez ou quatro, prendem-se logo todos.

Não ha que hesitar!

Entrando na secretaria deparava com cinco oíficiaes.

Extranhada a chegada, ás 10 e meia da noite, sem que

participação lhe houvesse sido feita, o capitão allegava o facto

de ter tido conhecimento das prevenções, e perceber a conve-

niência de se apresentar antes que procurado fosse.

Palestrando esteve até depois das í i horas, associando-se ás

discussões, para contrafazer a anciedade.

Depois, pretextando necessidade de descanço, e inutilidade

da medida, retirava para o quarto, não para dormir, mas para

concitar trabalhos.

Alguns, seguiram o falso exemplo e entraram para os seus

quartos.

Outros ficaram conversando

A' uma hora, o telephone retinia.

O major José de Oliveira Duque, recebia, por elle, ordem
do chefe do estado maior, coronel José Joaquim de Castro, pa-
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ra, em vista do acto revoltoso de infantaria i6, conhecido no

quartel general, mandar formar as baterias.

N*esse instante, ouviu gritos de viva a Republica e tropel.

Percebeu que a situação já não permittia o executar da for-

matura.

Communicou essa provável impossibilidade e do estado

maior desligavam

Ordenado foi porém que as baterias entrassem em for-

ma.

Dispunham-se a ir ás casernas, quando a vozearia recrudes-

ceu.

A secretaria e os quartos eram n'esse instante invadidas.

A prevenção tivera pois origem certa.

Que se pjssára?

*

Emquanto a officialidade discutia, a revolução aprestavase.

O capitão Affonso Palia recolhera ao seu quarto, e ali trans-

miitira instrucçÕes ao 2 ° sargento José Soares da Encarnação,

que assignalava tudo prompto, não só para o apparelhamento e

atrelamento das muares ás viaturas, como para a tomadia de

todo o armamento portátil, armazenado logo no posto óptico.

Ao mesmo tempo passava ao sargento ajudante Arthur San-

gremann Henriques, a ordem pela qual á i hora os sargentos

deviam estar a postos.

Da sua janella e ás escuras, o chefe da sedição em artilha-

ria, inspeccionava os movimentos dos outros ofiBciaes.

Com desespero notou a sahida de alguns para os seus apo-

sentos, contrariando assim a primitiva ideia de aprisionamento

lotai, quando reunidos na secretaria.

Entretanto, emquanto o grupo de Manuel Lourenço Godi-

nho, estudava a forma de effectuar o assalto, um outro grupo

da chefia de António Augusto Maldonado e Armando Porphi-

rio Rodrigues, aguardava na Feira de Agosto, desde as i I ho-

ras da noite, o momento de intervir na contenda, até então

platónica, travada entre o throno e a democracia.

Pelo silencio da noite, os grupos, combinaram a maneira de

realisar o assalto e dispersaram, para convergir, á meia noite e
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meia hora, ao local onde o brado da multidão enthusiastica,

implantaria o primeiro estandarte da Republica.

Ao encontro do perigo, ignorando se estava reservado para

martyr ou para heroe, esse grupo de homens assumia phan-

tastico aspecto, tal o seu silencio, a sua inamovibilidade.

A' 1 hora, a trágica quietitude nocturna, íoi quebrada pelo

reboar longínquo dos canhões do Adamastor.

Ao primeiro tiro, a onda humana, deslocou-se, ao segundo,

deu um brado íorte como leão furioso.

Era a hora.

O signal mostrava o inevitável da acção.

Tarde era para recuar, se alguém o quizesse.

Ninguém o pensou, e se recuar era vergonha, avançar era a

morte certa, pelas balas dos não adherentes.

O povo, leão rugidor não teve uma indecisão.

Com elle estava, ancioso de proceder, o capitão de artilha-

ria I, Affonso Palia.

Não teve elle, comtudo crença firme.

Viu homens, onde havia porém egualmente entes despreza-

dores da própria vida.

Olhando á quantidade e não á heroicidade, a que mais tar-

de, aliás, taria justiça, o ofiScial teve de principio a seguinte

percepção de perigo que tempo depois reproduzia nas seguintes

palavras : (•)

«Sr. Presidente: tendo eu entrado no movimento prepara-

tório revolucionário, e conversando por vezes com o Dr. Bom-
barda, foi-me por êle dito que, na ocasião precisa, poria em mo-
vimento 3o:ooo a 40.000 revolucionários, quer dizer: ao sinal

da revolução sairiam para a rua 3o:ooo a 40.000 homens.

«Estava eu, pois, convencido de que, de tacto, haviam asso-

ciados, ligados e devidamente comandados, 3o:ooo a 40:000
revolucionários civis.

«Em virtude d'isto, distribui ao dr. Bombarda o seguinte

(*)<!( Diário do Senado«=Sessão n.° 32 de 24 de Janeiro de 1913.=Pa-
gioa 2.
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plano: pequenos grupos entrariam nos regimentos a auxiliar os

revolucionários; e grandes grupos estariam nas ruas próximo

dos quartéis, armados de bombas e pistolas, a fim de impedi-

rem a marcha dos regimentos que não levassem a bandeira re-

publicana.

«Porém, Sr. Presidente, esses homens não apareceram: De

quem toi a culpa ? Compete á historia indagar as causas.

«Mas não ha duvida alguma de que apareceram revolucio-

nários civis. Dizer eu que os não houve seria o maior dos ab-

surdos, pois que eles toram a artilharia i e devia reconhecê-los.

«Mas, Sr. Presidente, tendo eu destinado para artilharia i

cerca de 3oo homens armados, á meia hora depois da meia

noite mandei um cabo saber se essa gente se encontrava no lo-

cal, que lhe tora destinado, obtendo como resposta, que se acha-

vam lá apenas uns 12 a 17 homens, resolvidos a não entrar

sem que lhes lôssem dad:ís armas e munições.

«E* claro que fiquei deveras surprehendido com esta respos-

ta, e vi logo a gravidade do caso. Pois quê?! O apregoado ar-

mamento reduziu-se a nada?!

«Como não havia, porém, tempo para resolver outra cousa,

dei ordem ao cabo para que ficasse junto de mim, a fim de que,

num dado memento, tosse distribuir o armamento.

«Esperava, por consequência, o ultimo momento para man-
dar armas a esses 12 ou ly homens, a fim de que eles entras-

sem; e de tacto, momentos antes de começar o movimento, dei

ordem ao cabo e êsie, cora mais outro, ajudados pelos sargen-

tos Matias e Encarnação, fizeram dois braçados de armas e fo-

ram levá-las aos revolucionários civis.

«Devo aqui dizer, Sr. Presidente, que esses homens presta-

ram os mais relevantes serviços á Republica; pois que, armados

de carabinas, romperam com audácia pela escada da secretaria

tazendo o que lhes estava determinado, mas de luva branca, is-

to c: com uma educação primorosíssima, não insultando, nem
maltratando ninguém.

«Reconhecendo eu, pois, os serviços prestados por esta gen-

te não podia por tórma alguma dizer, que não havia revolucio-

nários civis.
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«Sr. Presidente: devo também declarar que esses 12 ou ly

homens íoram comandados por Porfírio Rodrigues que, cum-
priu por uma torma digna de todo o elogio o que lhe estava

determinado.

«Doutros nomes não me lembro, somente me recordo de

Pena Martins.

«Prestaram, não ha duvida, grandes serviços á Republica, e

depois voltaram para os seus lugares, não pediram nada. A to-

dos esses o reconhecimento profundo.

«Também ha um outro grupo digno de todo o elogio. Re-

firo-me ao grupo de atiradores civis comandado pelo Sr. Moraes

Carvela, com 60 a 70 homens, que estiveram no Parque Eduar-

do VII.

«Depois do movimento o Sr. Carvela voltou para o seu ne-

gócio e nunca mais apareceu.

«Este grupo e o comandado pelo Porfírio foi a gente que

entrou cm artilharia n.° i. Aqui lhes fica, repito, o meu reco-

nhecimento.

«Ha um outro individuo que prestou enormes serviços á

causa da Republica. E' um negociante de vinhos no Beato, cha-

mado Jorge de Carvalho.

«Em vista do que acabo de expor, quer-me parecer haver

já dito o bastante para se compreender que conhece os revolu-

cionários civis.»

A seu tempo virão os ataques de que foi alvo esse discurso

parlamentar, reproduzindo ainda flagrantes scenas da Rotunda,

como a seu tempo veremos o proclamado heroe. Armando Por-

phirio Rodrigues levado aos cárceres (Setembro de 191 3) coma
envolvido em attentados desfavoráveis á Republica.

Meia hora antes, da marcha para o movimento, mandara o

capitão Palia saber pelo cabo 36 da 6.^ bateria se os trezentos re-

volucionários com quem contava, a postos estavam, com as suas

pelo menos 5o espingardas.

A desillusão foi dura.

D'essa esperada avalanche, terrivel e avassaladora, só de 17

revolucionários armados foi constatada a comparência.
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Haviam entrado por uma pequena porta deitando para a

estrada e a cuja guarda estava um carbonário militar que lhes

tranqueou o ingresso.

Apoz o acto, aterrorizado ficou, ao ponto de confundir com
um agente perspicaz e perseguidor, o chefe de grupo, João Sa-

raiva, que o quiz interrogar sobre se os civis haviam ou não
entrado.

Dando errada resposta, deu origem a que João Saraiva re-

trocedesse, procurando baldadamente os revolucionários, a esse

tempo procedendo já a dentro do quartel.

Conduzidos haviam sido para a casa denominada do cotU'

mandantej na rua de Entre-Muros e que deshabltada por longo

tempo, íôra concedida aos telegra[ histas de praça, que a revol-

ta conseguira também alliciar.

O numero era superior a 3o.

Com armas, apenas i 7.

Com estes se entendeu excellente começar a manobra, e as-

sim a detenção da officialidade.

Collocados logo n'outro lado, para proceder no dado mo-
mento, não houve a minima hesitação.

Dezesete homens para a arriscada missão, era audácia

grande.

Seria a derrocada se a sorte das armas não velasse pelo êxi-

to da revolução portugueza.

Soube-secomtudoque nem armamento possuíam e que só a

inquebrantibilidade de animo os retinha ali.

Não recuavam, mas inútil era o lance se de mãos livres

quizessem promover o assalto.

Urgia actuar porém, para que em peor não redundasse o

plano.

Assente ficara que a nenhum dos oíficiaes seria feita violên-

cia, e que esta só teria logar em desforço próprio.

Dada a hora, os revolucionários procuraram cumprir o seu

mandato.

Do seu posto o capitão Palia ouvira os toques telephonicos.

Comprehendeu que eram ordens do quartel general e que
prejudiciaes poderiam ser para o projecto.
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Ao mesmo tempo soaram os tiros de bordo.

Palia, desceu a correr á caserna da 6/ bateria e gritou:

— E' agora

!

Ao cabo 36, ordenava:

— Depressa ! Corre, arrebanha as armas das baterias, entre-

ga as aos civis e dize ao quarteieiro que te dê um cunhete de

munições,

O sargento Gonzaga Pinto, de chofre tomou a chefia da

sublevação da 7.* bateria, a que pertencia.

Os outros carbonários entrados por pontos diversos receben-

do as armas entregues peio cabo 36, não vacillaram, de leve,

ante o lance audaz em que se envolviam.

De roldão se iirremessavam para a parada.

A esse tempo, Armando Porphirio Rodrigues e António

Augusto Maldonado, percorrendo ligeiros com o seu grupo, o

caminho longo que do seu posto ia até á secretaria e quartos

dos officiaes, assaltavam-nos, pelas casernas da 2.* bateria e

pela porta principal.

Alem d'elles apenas iam quinze assaltantes intemeratos,

representantes da Carbonária Portugueza: Saul Simões Serio,

Alexandre Gomes de Sousa, António Martins Madeira, Lau-

rindo da Conceição Rosado, Arthur Pena Martins, Arthur de

Oliveira e Silva, Raul Mesquita, José Maria Lopes Damas, An-

tónio Mendes Júnior, Manuel Ayres, José da Silva Tavares,

João Gil de Almeida e Abreu, Humberto Gomes Mendes, An-

tónio de Freitas Júnior e Carlos Cruz.

Guiou-os na missão de audácia o sargento Firmino Ferreira

da Silva Rego.

A* catadupa nada resiste.

As sentinellas haviam deixado passar a onda ante a palavra

de ordem e a oficialidade viu-sede súbito rodeada, na secretaria

e nos aposentos, pelos emissários da revolução que eram avança-

da guarda de numerosos grupos,

A detenção, toi por alguns auctores dada como tendo sido teita

na sala da secretaria, mas certo é que se realisou quasi toda

nos quartos, tendo escapado ao plano alguns que ali se não en-

contravam.
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Nem todos os otíiciaes cahiram na rede onde os logravam

<ieter os revoltosos.

Restavam em liberdade, por se não encontrarem nem na

secretaria nem nos quartos, o major José de Oliveira Duque e

os capitães Marianno Augusto Choque Júnior, Adolpho Calixto

Alves Mimoso e João Bernardo Correia Caupers, que não.tar-

íiariam em mostrar o seu cunho adverso ao acto sedicioso.

Não estava no quartel, o coronel Jayme Leilão de Castro,

que só na manhã de 4 seria preso á passagem por Alcântara e

que em 3, se disse havia posto termo á existência, por questões

politicas, tacto aliás consummado pelo coronel Alberto Adelino

Maia. (•)

Não se encontrava ali egualmente o alteres José Cortez dos

Santos, citado talsamente, como detido, dando origem á seguinte

declaração

:

aSr. Redactor.— Com o titulo «Para a Historia da Revo-

luçãoB, li hoje no seu jornal a narrativa de Manuel Lourenço

Godinho, na qual se tazem aífirmações, que me dizem respeito, e

são menos verdadeiras. Diz esse senhor, que salvou a vida ao

alteres Santos, o que não é verdade. No regimento de artilharia

I só havia um alteres Santos, que era eu, mas nunca íui conhe-

x:ido peio Santinhos, diga-se de passagem; mas aquelle senhor

não me podia ter salvo a vida pela razão simples de eu não me
encontrar no quartel na noite, nem na madrugada em que se

passaram aquelles acontecimentos. Gabe-se embora, aquelle se-

nhor, mas não de façanhas que não commetteu.

«Creio, que bastará esta simples declaração para avivar a

memoria do sr. Godinho, que me não conhece; senão ha o tes-

temunho de muitas pessoas, que posso citar, que provarão a tal-

«idade da afBrmativa.

«Peço a publicação d'esta carta no seu jornal, que virá con-

tribuir para a justa apreciação dos tactos e por isso sr. redactor

lhe fica grato quem é de v. ex.*— Lisboa, i9 de Novembro.

—

José Cortez dos Santos, alteres de artilharia n.* i.»

{*) Citado o caso a paginas 871 do 2.' volume d'e5ta nossa obra. — N.
d'A.

VOL. Ill — FL. 35
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O aprisionamento da officialidade, quando chimera se pen-

sava o boato insistente de sedição, constituiu surpreza, até para

os próprios que n'clle interferiram.

A apparição dos rebeldes, apontando-lhes as carabinas teve

seguro desenlace.

-Não houve sangue.

Todavia eram 17 contra 15.

O pasmo torceu a energia e, presos, esses quinze homens

collocados peia monarchia em prevenção, para sua defesa, des-

ceram á cathegoria de prisioneiros, de captivosd'uma turba qua-

si egual de revoltados, que, caso extranho e nobre, confiava o

seu destino, heróica e altivamente, ao juramento solemne d'es-

ses detidos, promettendo não desobedecer ao Ímpeto denodado

d'esse acto supremo da soberania popular.

O lance temerário iria enfileirar-se no martyrologio repu-

blicano se o destino não tivesse destinado um logar victorioso

a todas essas loucuras,

Seis homens olham sem cólera os prisioneiros, vigiando-

lhe apenas as intenções.

Era sempre a energia subjugando a força.

Meia dúzia de rebeldes continham quinze officiacs, numera

elevado, pouco depois, a vinte e um.

O destino centuplicando as forças dos revoltados, talvez por

que comprehendesse justa a causa e merecido o castigo, reduzia

egualmente ao minimo a coragem dos núcleos deííensores da

realeza.

Sobre qual o grupo que a eííeito levou o acto arrojado do

aprisionamento dos officiaes, se ergueram controvérsias, avultan-

do como principal, a prioridade exposta em relatório do chefe

civil, sócio da Associação dos Logistas de Lisboa, João Moraes

Carvella : (-)

lO santo e a senha recebiaos eu de Simões Raposo. Com-

binámos depois reunirmo-nos todos — éramos uns sessenta—
próximo do parque Eduardo VIL

«Uma vez ali reunidos, tratámos de dar nas vistas o menos

(*) O Século de 29 de Outubro de 1910.
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possível, o que nos toi um tanto difficil. Depois transmittimos

uns aos outros o que nos era necessário e abalámos a caminho

de artilharia 1. Eu tivera o cuidado de ir estudar, algumas ho-

ras antes, o exterior do quartel e reconhecer os terrenos e cami-

nhos circumdantes, íamos desarmados, pois combinára-se armár-

mo-nos lá, não entrando nenhum de nós, porém, no quartel,

sem que de dentro nos fizessem um signal que se convencio-

nara..

«Quando chegámos a artilharia, disse aos meus companhei-

ros que se estendessem, sentados ou deitados, na extensão dos

montes de terra que defronte se encontram escavados para a

collocação de canos de exgoto, visto não ser conveniente ficar-

mos a descoberto. Eu tomei o compromisso de vigiar o que se

passasse no quartel e avisal-os do signal, logo que noi-o dessem.

«Momentos depois descobri á porta do quartel um official.

Era o Sá Cardoso. Puz-me em destaque, esperando entendermo-

nos. Porém, como eu me esquecesse de me dar a reconhecer,

dizendo : Mandaram-me aqui, para que elle reconhecendo, res-

pondesse: passe cidadão^ e eu accrescentasse o signal maçónico

de soccorro, Sá Cardoso desappareceu e eu fiquei como d'an-

tes . . .

aQuasi a seguir, era uma hora e dez minutos no meu reló-

gio, ouço soar os primeiros tiros, a que logo succederam outros

três, também no rio. Corro aos rapazes e digo-lhes: «Os mari-

nheiros já se revolucionaram. Começa a coisa ! Esperemos o res-

to!» Começou então a nossa grande anciedade. Estávamos no

peor quarto de hora. Viviamos na incerteza. Assaltava-nos a du-

vida. Em volta, silencio. Dentro de artilharia parecia-nos ter ou-

vido um ou dois tiros e um certo movimento, mas tudo se ex-

tinguira.

«Continuámos na espectativa um bocado ainda. Uma torte

vozearia abalou-nos. De quem seriam as vozes? O que significa-

riam ellas? Poucos minutos depois percebiamos distinctamenie

que eram estridentes vivas á Republica. Resolvemos marchar

ao encontro dos que se approximavam. Alguns segundos depois,

nós, infantaria i6 e os populares que o tinham ido buscar, for-

mávamos um só corpo, que rapidamente invadiu o quartel.
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((Grande era já a balbúrdia em artilharia quando lá pene-

trámos. Os officiaes andavam perfeitamente atordoados, mas os

sargentos, os cabos e as praças inovimentavam-se doidamente.

Maior toi a confusão á nossa entrada. Os civis procuravam 'm-

mediatamente armar se e municiar se, e os militares tratavam

de auxiliar os artilheiros nos duros e demorados preparativos

para a saída das peças, E na parada iam formando as forças dis-

poníveis a pouco e pouco, até estar tudo a postos para nos por-

mos em marcha.

«Em certa altura um artilheiro procurou o capitão Palia

para lhe pedir que mandasse prender os officiaes, pois não adhe-

riam e podiam ser perigosos. O capitão nomeou-me a mim pa-

ra, acompanhado de mais doze homens ir proceder áquella ope-

ração. Os officiaes, depois de eu parlamentar, lembrando-lhes a

inutilidade da sua resistência, já pela força de que no próprio

momento dispúnhamos, já por o movimento contar com a maio-

ria dos regimentos, declararam-me, sob palavra de honra, que

se conservariam neutros. Accrescentaram que, ainda mesmo
que fosse o seu desejo o contrario, nada poderiam tentar, visto

nós lhes haverruos tirado soldados, armas, peças e munições...

Perante semelhante attitude, não os metti no calabouço; dei-

xei-os simplesmente guardados por alguns dos civis que me
acompanhavam.»

Se attendendo ao pequeno troço dos iniciantes da revolta

em artilharia 1, não causs estranheza que elle nem sequer fos-

se notado pelos dirigidos de João de Moraes Carvella, eícluindo

pois d*ahi duvidas na parte de assalto, que, se pode aífirmar, co-

meço teve na acção dos 17 companheiros de Maldonado e Ar-

mando Porphirio Rodrigues, cabendo-lhes a captura dos officiaes.

São unanimes os diversos documentos na citação d'esse pon-

to histórico, firmemente estabelecido com o acto praticado pelo

grupo dos 17, auxiliados depois pelos de Manuel Lourenço Go-

dinho e Raul Nunes Leal, apoz o que se dava á chegada de in-

fantaria 16.

De tacto, iMachado Santos, no seu relatório, a paginas i52,

assigaala bem que só com o 16 entrou o grupo de Moraes Car-

vella e este mesmo o não nega:
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«Seria i hora e i quarto da noite quando infantaria l6

chegou a Campolide, arrombando o portão com a ajuda do fer-

rador Bento Vaz Com o regimento i6 entrou um grupo de ati-

radores civis dirigido por Carvella, que acompanhou a columna

revolucionaria para a Rotunda, permanecendo )á; lamento igno-

rar os nomes das pessoas que o compunham.»

Coincidindo só com esta, a entrada dos civis de Moraes

Carvella, implicitamente se deduz que executados acharam to-

dos os trabalhos preliminares e de mais risco.

A contradicta vinha, pela penna de Manuel Godinho, que,

consummado o projecto se quiz fazer descer a plano interior,

com desvalorisação dos serviços á causa, a despeito da posse de

certo documento assignado por sargentos e praças de anilharia

e infantaria, onde era dado como o único chefe que haviam co-

nhecido para os organisar e revolucionar e o único de quem ha-

viam recebido a ordem para a revolução:

«Tenho que fazer justiça a quem a merece. O meu amigo

Armando Porphirio Rodrigues, foi valente, foi um heroe desde

a hora em que entrou no quartel até que tudo voltou outra vez

á paz. Sacriíicou-se muito com a organisação da sua gente

que tinha em Carcavellos; foi intrépido, com a carabina na

mão na defeza da parte do quartel que dá para o parque Eduar-

do Vil.

«Mas emquanto á propaganda, organisação, e defeza do

quartel do regimento de artilharia i, que dá para as Amorei-

ras e com a organisação e bom êxito no serviço de vedetas, que

por tal signal era bem extensivo, só a mim e a mais ninguém

c que pertence a honra, da qual não prescindo.

«No regimento de infantaria 16, quem mais gloria tem na

revolucionisação d*este glorioso regimento é Machado dos San-

tos e, deiois deste fui eu com o auxilio do ferrador 22 da 2^

bateria Bento Vaz Gomes, ex-primeiro cabo numero I2 da 5."

bateria Barradas e i.° cabo 3i da i.* bateria Clemente José

Juncal, e não prescindirei do que de justiça me é devido, por-

que Machado dos Santos e Armando Porphirio Rodrigues co-

nhecem bem os sacrifícios que fiz, e se assim eu não posso ju-

rar pela minha honra de cidadão livre que o que n'este relato-
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rio exponho para a historia da revolução, é a puríi verdade e só

a verdade.

«Agora mais um assumpto tenho a ventilar ácêrca do cida-

dão chete dos atiradores civis de nome João Moraes Caravella.

Este cavalheiro na sua entrevista publicada n'um jornal da ma-
nhã do dia 29, tem uma grande imaginação, porque mais de

dois terços do que declara é tudo aphantasia». Quem lêr a ex-

posição íeita por este senhor, e que esteja ao íacto de como tudo

se passou desde a primeira hora em que os regimentos de arti-

lharia I e infantaria 16, saíram para a rua, observa logo que o

sr. Caravella não esteve em nenhum dos pontos em que elle aí-

firma ter estado. Em primeiro logar não houve ataque de espé-

cie alguma da parte da rua de S. João dos Bemcasados. D'este

lado o ataque houve da parte dos populares que n'esta rua se

achavam, mas com palmas, vivas e muito enthusiasmo.

«Segundo, quanto ao logar d'onde o sr. Caravella diz que

as peças fizeram íogo, não é exacto, porque o togo feito a pri-

meira vez pelas peças toi só na rua Ferreira Borges, 3 tiros e na

Rotunda o íogo íoi íeito para a Avenida e aqui é que os caral-

los foram mortos.

«Terceiro, não foi o sr. Caravella quem prendeu os srs. oí«

ficiaes, como elle diz, com 12 homens, mas sim Armando Por-

phirio Rodrigues com i 7 homens, os quaes foram os primeiros

a entrar no quartel e ali armados como acima já disse.

«Quarto, não íoi o sr. Caravella quem guardou o portão do

paiol, nem o paiol, porque nunca ali foi visto.

«Quinto, foi eflectivamente combinado que sessenta ati-

radores civis se fossem postar na trincheira que se encon-

tra em frente do portão das armas, mas quando eu ali íui,

seria meia noite e meia hora, não vi lá senão uns 45. Esta

combinação toi feita na rua do Alecrim, no dia i, ás 5 horas

da tarde,

«Sexto, como é que o sr. Caravella achando-se a comman-
dar os seus atiradores do lado do parque Eduardo VII, porque

era ali o seu posto como confessa, viu o sr. capitão Sá Cardoso

e saiu simultaneamente pela pcrta do paiol commandando ba-

terias, e companhias e batalhões de infantaria, artilharia e ci-
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vis, confessando este senhor também que entrou com infantaria

l6 por este mesmo lado?— Manuel Lourenço Godinho.»

A' flagrante incoherencia, remedeava posteriormente Moraes

Carvella, em trechos de uma carta á imprensa, datada de 2 de

Dezembro de i9 lo:

«Sobre o movimento revolucionário de 4 de Outubro, tenho

a declarar o seguinte:

«Com o meu grupo de 60 atiradores civis esperámos na

noite de 3 para 4, janto ao quartel de artilharia i que nos fos-

se feito o signal combinado, para entrarmos ali, onde nos de-

víamos armar

«Peia uma hora e 20 minutos appareceu infa.uaria 16

commandada por Machado dos Santos e os grupos civis.

«Immediatamente nos encorporamos entrando com elles em
artilharia, onde nos armamos com carabinas do regimento.

«Durante o temjo que foi preciso para preparar as viatu-

ras e pôr os carros de munições e as peças em ordem de sair,

fui encarregado pelo sr. capitão Palia, de ir com um grupo de

12 homens prender os officiaes que não tinham adherido, visto

que um sargento tinha vindo informar que o capitão de Inspec-

ção andava aliciando soldados. Com esse grupo fui á sala dos

ofiBcíacs, onde estavam, dizendolhes que o commandante das

torças revolucionarias, o sr. capitão Palia, me encarregara de os

prender ou mette-los no calabouço se por ventura não me des-

sem a sua palavra de que não tentavam reagir. Encontrava-se

ali um grupo de civis, entre elles o sr. Porphirio Rodrigues, que

eu na occasião ignorava a missão que desempenhavam; só mais

tarde, dias depois, soube que estavam de guarda a esses officiaes

que consideravam sob prisão. A* intimação delirada, mas preci-

sa, que lhes fiz, deram uns a sua palavra de honra que não re-

sistiam e outros que obedeceriam ao regimen que se estabele-

cesse, e além d'isso que nem soldados tinham ainda que qui-

zessem resistir. Apenas um alferes se manteve silencioso.

«Em vista dista, retirei, dando ordem a todos os soldados,

os poucos que se encontravam de servido pelos corredores, que

me acompanhassem, o que elles fizeram sem resistência.

«Quando ss forças revolucionarias estavam para se pôr em
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marcha, o sr. capitão Palia, voltou-se para os civis e disse: «ra-

pazes, vamos para a v:da ou para a morte; aqui ninguém re-

cua» !

a A' saida do quartel o sr. capitão Palia ordenou-me que es-

colhesse I2 homens e ftcasse a guardar o paiol onde havia im-

portante material de guerra, que era preciso defender.

«Obedeci a essa ordem contrariado, porque desejava acom-

panhar as torças revolucionarias, mas sem hesitar, escolhi 12

homens e fui para o paiol. Encontrei ali alguns soldados e per-

guntando-lhes se estavam comnosco, responderam afíirmativa-

mente. Ordenei-lhes que se armassem fechando o paiol e a por-

ta do quartel e ficassem ali a guardal-o, com o grupo de ho-

mens que me acompanhavam. Feito isto, depois de lhes dizer

que o defendessem, segui sósinho para ir apanhar as forças re-

volucionarias, que só encontrei próximo da rua de S. João dos

Bemcasados.

«Na Altura das Amoreiras, a columna da frente foi ata:a-

da, respondendo ao inimigo com varias descargas. As duas ul-

timas peças da rectaguarda, foram postas em bateria, uma para

a travessa das Amoreiras, e outra para a rua das Amoreiras, se

por ventura fossemos atacados pela rua do Carvalhão e S. João

dos Bemcasados. Os civis, postámonos de arma engatilhada ao

lado dds peças para as defender. Cessando o tiroteio na írentc,

seguimos pelo largo do Rato e Avenida Braamcamp.

«Quando se tez alto na Rotunda, mas com os civis ainda

cm marcha na cauda, fomos atacados pela guarda municipal

com descargas cerradas e continuas; a torça do 16 que já estava

formada, no primeiro embate, recuou; nos civis estabeleceu-se o

pânico c a contusão, debandando.

«As torças de artilharia que estavam ás duas peças da rua

central da Avenida mantiveram-se no seu posto sob o comman-
do do sr. capitão Palia, que, sem hesitar, ordenou que se fizesse

togo sobre a municipal, fazendo se três tiros de peça, pondo as

torças municip^es em fuga.

«Uma das muares atielada a uma das peça toi morta pela

guarda, e a 5o metros proximamente de nós ficaram 3 cavallos

mortos pertencentes á guarda municipal.
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«Mais tarde, já de dia, tez-se um tiro de peça sobre uma
torça da municipal que avançava pela Aveniria, Marquez d'Avila

e Bolama, depois do qual não tomos mais incommodados peia

municipal. Pelas 6 e meia, para as 7, pergunta-me inquieto o

sr. capitão Palia, o que sabia eu da marinha; o que sabia dos

chetes e do resto do movimento! Respondi que nada sabia.

«Pouco depois chegavam-nos noticias inquietadoras; no Ro-

cio, intantaria 5 e caçadores 5 estavam com o governo e não

se tinham pronunciado; das Necessidades vinham também intor-

mes que caçadores 2 e intantaria 2 estavam com o governo,

não se pronunciando também.

«Da marinha não tinhamos noticias a não serem os tiros

que tinhamos ouvido, á 1 hora e dez minutos; dos chefes revo-

lucionários ignorávamos onde estavam.

«Em taes circumstancias, todos julgámos tracassado o mo-

vimento.

«O sr. capitão Palia contrariado, tinha-me dito antes, que o

plano era que artilharia devia ter ido para as Necessidades, mas
que elle ia Avenida abaixo atacar as forças do Rocio, porém que

os populares tinham debandado. Respondi lhe que não fizesse

tal porque nos iamos metter n'uma ratoeira; mas se torças civis

debandaram, torças militares também o haviam feito, n'um da-

do momento, em ataque inesperado. Achando-me incommoda-

do de saúde, entreguei a minha carabina e os cartuchos, que

me restavam, a um atirador civil que estava desarmado e que

me substituiu, e retireime convencido do fracasso do movimen-

to. Devo porém dizer, porque é convicção minha, que se não

tossem os esforços do sr. capitão Palia e Sá Cardoso pôrem-se á

frente de artilharia i, esta não teria saido e a revolução teria

logo fracassado, sem o apoio do regimento. Lisboa, 2 de dezem-

bro de 19 10.— João de Moraes Carvella.

Citados foram ainda como fazendo parte do grupo, apri-

sionadores dos ofBciaes, os nomes dos revolucionários Augusto

Malheiros, António Francisco da Silva, José Pedro dos Santos

Cascata, José Gcnçalves Baptista e João Maria de Almeida.

No seu relatório, a paginas l5o. Machado Santos, ainda

cila outra

:
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«Grupo civil que, sob a direcção de António Augusto

Maldonado, entrou em anilharia i para coadjuvar a subleva-

ção do regimento, protegido pelos sargentos Encarnação, Ma^

thias, Pimentel, Tereno e Firmino Rego, ferradores Bento Vaz,

e Anastácio, telegraphistas Grello, Silva, Morgado, Encarnação,

cabos Juncal, Simões, A. Dias e soldado Thomé Cerqueira:

«António Augusto Maldonado, Saul Simões Serio, Arman-
do Porphirio Rodrigues ((erido em combate), Manuel Lourenço

Godinho, Manuel Ayres, João Gil d'Almeida Abreu, José da

Silva Tavares, Humberto Gomes Mendes, Arthur Pereira Mar-

tins, João dos Santos Alm.eida, António Francisco Martins, Raul

Mesquita, Laurindo da Conceição Rozado, Alexandre Gomes
de Sousa, António Martins Madeira, José Maria Lopes Damas,

António Nunes Branco, Fernando Gonçalves Ribeiro, Arthur

a'01iveira e Silva, Henrique Correia, António Francisco Mar-

tins, António de Freitas Júnior, António Mendes Júnior, Gar

los Augusto Cruz, Manuel Alves Júnior.»

Certo é porém que na missão detestora dos graduados de

artilharia, apenas cooperaram os dezesete carbonários, envol-

vendo se os restantes na acção geral.

Retrocedendo aos primeiros passos da sedição em artilharia 1.

À acção seguia rápida, absorvente.

Auxiliares chegavam, para que desculpa houvesse á pri-

mitiva ideia dos ofiBciaes aprisionados, ou losse, a de que o

quartel era em absoluto presa dos rebeldes.

O chefe civil, Manuel Lourenço Godinho, tentou a entrada

peia porta do paiol, mas a ella não estava a combinada senti-

nella, o soldado 33, Thomé Cerqueira.

Vae então á porta chamada áo commandante^ á qual já havia

tirado por aquella praça os parafusos da fechadura.

Ao signal combinado a entrada era franqueada pela senti-

nella, que estava da parte de dentro, de espada desembainhada

o soldado ferrador Bento Vaz Gomes, rodeado pelos cabos Ma-
nuel Tavares Grelho, Anastácio José de Santos, Clemente José

Juncal, Simões Callixto Morgado, Virgílio da Encarnação, Tho-

mé Sequeira e António Augusto Dias e o telegraphista de pra-

ça, Manuel da Silva.
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Entrou só e sollicitava do cabo 36, Simões 66, Amadeu
Alberto Dias, a entrega de algumas armas.

Trinta e sete civis o seguiram depois, dos quaes só 5 com

armas, valendo á situação, os sargentos Firmino Rego e Mu-

ihias dos Santos, que municiavam i2 homens com carabinas,

pistolas e revolvers, egualmente providos com balas no terraço

do quartel, onde os revolucionários, se industriavam nas ma»

nobras.

No posto óptico, ainda o ferrador i8, puzera á disposição

dos revolucionários um braçado de carabinas.

A breve trecho, estavam senhores de praça, os revolucioná-

rios Manuel Lourenço Godinho capitaneando o seu grupo

de carbonários José Miranda, rua Guilherme Anjos, A. L; Ar-

ihur Miguel, rua Arco do Carvalhão, &3-B; Carlos Rodrigues

Praças, rua Thomaz d'Annunciação, 2: Francisco Baptista Es-

trada, P. Sant'Anna, B. E.; Alfredo Ferreira da Silva, rua Ma-

ria Pia, A i; Heitor Lopes, travessa do Sol, 2 loja, Adriano

Domingos Cordeiro, rua i.° de Maio, g, loja; Jalio de Castro,

Alto dos Sete Moinhos, R E; Jayme Antunes, rua do Arco do

Carvalhão, Pateo Chalet, 2; Alberto Augusto, rua Veríssimo

Dias, Cascalheira, 6, loja; Louienço de Oliveira, Cascalheira, 6,

loja; Augusto dos Santos, rua Celeste, 4, loja; Sabino da Con-

ceição, traves«;a da Fabrica dos Pentes, 2I, loja; Clemente M.

Cruz de Oliveira, Ilha Amarella, 5, rez-do chão; Francisco Gon-

çalves. Arco do Carvalhão, 2; Arthur de Sousa Tavares, estrada

de Sant'Anna, B; Thomé Vieira, Alto dos Sete Moinhos, i; Raul

de Carvalho, rua de S. Sebastião da Pedreira, 46, 2.»; Guilher-

me Afifonso, rua Conde das Antas, 18, 2.°; Júlio César Rodri-

gues, rua Arco do Carvalhão, 37; Diogo de Sousa, Estrada de

Campolide, 6; Narciso Ferreira, rua Arco do Carvalhão, 79,

rez-do chão; Joaquim Luiz Theodoro, rua do Meio, 7, rez-do-

chão; Salvador Soares da Silva, rua do Meio, 25; José dos San-

tos, rua da Quintinha, 5; Miguel Nunes, rua Conde das Antas,

84-86; Jacintho Machado, rua Conde das Antas, 84-86; Fran-

cisco dos Santos, B. J. n.° 164, rua Possidonio da Silva, i3, S

B; Augusto Comes de Oliveira, rua Possidonio da Silva, 27 lo-

ja; João Marques, rua Conde das Amas, 4, rjc; Francisco Amo-
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nio Paulino, Villa Borba; José Paulino, Villa Borba; Albino Oli-

veira, Villa Borba; Athylio Ctiaves, Alto dos Sete Moinhos, 6;

Casa Romão Martins; Fortunato de Almeida; António de Al-

meida, rua Celeste, Cascalheira; Manuel Pinto, travessa Estevam

Pinto, 96; Manuel da Silva Costas, rua Marques da Silva, i35;

Júlio Ferreira Lopes Júnior, rua José Estevam, 18, 3.°; Sera-

phim Carreira, rua do Meio, 6, Cascalheira; Manuel Martins, rua

Thomaz d'Annunciação, 39, 4.°; José Martins, travessa da Ra-

bicha, 9; Eusébio Venâncio, rua 4 de Intantaria, 3o, i.° D.; Al-

fredo Moreira, estrada de Campolide, 60; Guilherme Augusto

Alves da Silva, rua Maria Pia, 56, 1° E.; António Ribeiro, rua

Áurea, i65, l.°; João Miguel, estrada da Torre ao Lumiar, lo,

rez-do-chão; Carlos Henriques Faria, desenhador da camará mu-
nicipal; José Augusto Gomes Frces, rua José da Silva Carva-

lho.

O chefe Raul Nunes Leal, conduzia o grupo pertencente ao

revolucionário Agapito Vieira da Silva, marceneiro da rua de

S. Lazaro e detido no Limoeiro desde Janeiro de 19I0 como
implicado no caso da morte do carbonário Manuel Nunes Pe-

dro.

Compunham no os carbonários João Saraiva, José Alves,

João Baptista, Alfredo Fernandes, José Gonçalves Baptista, Ca-

millo José Ferreira, Luiz António Dias, Joaquim António Dias,

Manuel da Costa, José Rodrigues da Fonseca, Eduardo Paschoal,

João Lucas, António Francisco Lopes, Manuel Lopes, António

Pereira Agostinho, José Ignacio Bravo, António Francisco da

Silva, António Tremoul, Armando António Dias e António Je-

rónimo dos Santos.

A manobra de auxilio á soldadesca começou, appressada e

agitada.

No mesmo intante, soam cornetas.

Uma alegria percorre os revoltosos.

Avançava tropa.

A vida ia vender-se cara, quando o borborinho íez perce-

ber as acclamações á Republica.

Não estavam sós.

Infantaria 16, n'um máximo de 200 homens, tendo á fren-



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 289

te o commissario naval Machado Santos, vinha trazer reforço e

animo a artilharia i.

Fizeram uma perturbada marcha do Campo de Ourique a

Campolide, n*um espaço de i5 minutos.

Dir-se-hia que se quiz antepor célere um largo espaço entre

o quartel do 16, julgado prestes a ser invadido pela 4.* com-

panhia da municipal, e o troço, aliás avultado, de insurrecio*

nados

:

A pressa, o absorvente da carreira, espelhava-o assim Ma-

chado Santos, a paginas 68 do seu relatório.

«Como se lez a marcha até artilharia 1 ainda hoje o não sei

dizer! A porta das armas d'este regimento conservava-se fecha-

da. Tínhamos sahido do quartel de Campo d'Ourique d uma
hora em ponto, conforme as ordens do almirjiníe\ deviam passar

quinze minutos da uma quando chegamos a Campolide. Bate»

mos á porta do quartel, fot preciso arrombal-a também com o

auxilio dos civis que já se encontravam lá dentro e do ferrador

Bento Vaz, Com o 16 entraram uns officiaes que estavam não

sei bem aonde. Com alguma difficuldsde consigo pôr os soldados

em ordem e dividil os em pelotões.»

Próximo a Entremuros fora avisado de que as baterias já

haviam iniciado o movimento, com opposiçao da officialidade.

Mais forçada se tez a marcha.

O troço estacou porém dcante da cerrada porta das ar-

mas.

Reunia-se-lhe então, o capitão adjunto á fabrica de armas

em Santa Clara Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, até essa hora

aguardando ensejo de poder entrar em artilharia.

Tivera aviso das sublevações pelo grupo de Moraes Carvel-

la, occulto nas terras fronteiriças á sede regimental.

Impacientes, assistiram, cm espirito ao desenrolar da scena

iníerna, onde os tiros assignalavam factos graves.

Notaram o enorme reboliço no quartel, escutaram estoques

de reunir em accellerado.

A approximação do 16, tacultoulhe o satisfazer da vaidade

de cooperar no movimento.

CoUocou-se, de espada desembainhada, ao lado do commis*
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sario navdl Machado Santos, com elle ia entrar nos restos da

acção sublevadora do regimento de artilharia.

Para que a invasão tosse total, 70 soldados, postaram-se á

porta das armas e mais de 3o, constituindo a guarda da recta-

guarda, estacionaram á porta do paiol, esperando todos o in-

gresso, ante a impaciência tumultuaria dos civis vindos de Cam-
po d'Ourique e os quaes se reuniram o grupo de João de Mo-

raes Carvella.

Com elle entrou egualmente o revolucionário Manuel Braz

Simões, cuja assistência toi contestada, dando origem aos se-

guintes documentos:

«Coimbra, 3i de Outubro de 1910. — Sobre a epigraphe

«O regimento de artilharia i» publicou v. ex.** no seu muito

conceituado jornal de 27 do corrente uma noticia que me diz

respeito e que não é verdadeira e, portanto, para poder provar a

verdade espero dever a v. a fineza da publicação do que vou ex-

por e bem assim do documento que junto envio.

«Disse a commissão que procurou v. que só conheceram

como chefes civis os srs. Manuel Lourenço Godinho e Armando
Porphirio Rodrigues e só de mim tiveram conhecimento depois

do dia 5.

«Para provar a verdade declaro que eu acompanhado pelo

grupo do sr. Moraes Carvella, particularmente convidado pelo

sr. Silvestre Coelho, proprietário da camisaris da rua Augusta,

dei entrada á 1,10 da manhã de 4 no quartel de artilharia 1 e

que, tendo eu ficado dentro do mesmo, por comprehender que

assim era preciso, tomei immediatamente, com um grupodeciviso

movimento da porta do mesmo quartel depois da saida das tro-

pas para a rua. Mais tarde, desconhecendo quem estivesse diri-

gindo o movimento dentro do quartel, perguntei a alguém se

era o sr. Carvella, visto ser o cheíe do grupo; toi-me dito que

tste senhor tinha também saído com as (orças para a rua, sa-

bendo eu n'est8 mesma occasiao que quem tomara a direcção,

dentro do quartel, do movimento, tinha sido o sr. Armando
Porphirio Rodrigues; e, o sr. Manuel Lourenço Godinho estava

dirigindo todo o movimento da parte do paiol. Para mais poder

provar que é íalsa a exposição que a referida commissão fez a
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V., e pedindo desculpa a v. do incommodo que lhe estou causan-

do, peço licença para ainda me referir ao seguinte caso: Na oc-

casião em que andávamos acarretando as granadas para os car-

ros, appareceu-me um official fardado, cujo nome ignoro, e que

me disse para mandar prender o sargento ajudante que estava

á porta da casa das armas por que não era de confiança; imme-

diatamente, acompanhado de alguns civis, fiz essa prisão, não a

mantendo, porém, por que, tomando informações, vi que era

uma traição planeada contra o sargento ajudante Sangreman

Henriques, sempre um dedicado republicano, ficando depois eu

e elle na porta do quartel dirigindo todo o movimento da mes-

ma. Por varias vezes íui procurado por reporteis de jornaes, pa-

ra os informar do que se tinha passado, dizendo-lhes eu, sempre,

que procurassem os srs. Armando Porphirio Rodrigues e Ma-

nuel Lourenço Godinho por que eram estes senhores quem me-

lhor os podiam informar por que eu desconhecia os nomes dos

civis que tomaram parte no movimento. Dias depois de termi-

nada a revolução, loi-me entregue peles srs. Sangreman Henri-

ques, Armando Porphirio Rodrigues e Manuel Lourenço Godi-

nho uma relação de nomes de todos os civis e militares que tra-

balharam durante os dias da revolução e bem assim indicando

o que cada um tez, nota esta que toi já publicada no seu muito

conceituado jornal de 23 do corrente. Nada mais tenho a dizer

pois a verdade fica aqui exposta e a v. agradece reconhecido a

publicação d'estas linhas quem é de v. ex.^— Manuel Braz Si-

mões.

«Os abaixo assignados declaram que o ^r. Manuel Braz Si-

mões e o sargento ajudante Sangreman Henriques estiveram

desde o começo da revolução no quartel de artilharia i dirigin-

do o movimento da porta do mesmo quartel.— (aa) Manuel
Lourenço Godinho, chefe politico; António de Figueiredo, pri-

meiro sargento; João Mendes, :»egundo sargento serralheiro-ter-

reiro; Arthur José, mestre de ferradores de artilharia i; António

José Báu, Pedro Francisco Marques Alves, impressor na Im-

prensa Nacional; Júlio Martins de Oliveira, Manuel Joaquim,

José Borges Ventura, Alberto Augusto de Arauio, Virgilio da

Silva Brandão, Joaquim Duarte de Almeida, José Francisco
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Massapino, Joaquim da Silva Gomide, empregado na Peniten-

ciaria »

Foi o antigo caixeiro viajante Manuel Braz Simões, um dos

combatentes de artilharia i e ao quil os republicanos deveram

uma valiosa propaganda.

Dentro do quartel conhecia se e comprehendia-se a impa-

ciência dos de íóra.

Dois soldados, o ferrador n.° 22, Bento Vaz Gomes e o n.°

18, Agostinho da Silva Martins Barradas, tomaram a bandeira

e apresentando-a ao major José de Oliveira Duque, pediram-lhe

a chave do portão das armas para dar entrada aos revoltosos de

tora.

O major teve uma recusa terminante.

Quiz tazer valer a disciplina.

Era tarde.

Desobedeceram e, antes lhe pediram, e ao capitão Adolpho

Callixto Alves Mimoso que se retirassem, sollicitação reprodu-

zida depois egualmente por Sá Cardoso.

Urgia dar entrada aos outros civis e a infantaria 16.

Não vendo coroados de êxito, os exforços benévolos, usou-se

do summario processo.

Fez-se o desaparaíusamento dos fechos grandes do por-

tão.

E' certo que mal se comprehende que, revoltado em gran-

de parte o regimento e assente a probabilidade da cooperação

de infantaria 13, se não tivesse de facilitar o ingresso de auxi-

liares.

Egualmente ninguém se lembrou de indicar a entrada pe-

las portas por onde cutros haviam, precedentemente entrado.

A porta das armas foi assim deslocada dos gonzos, graças á

intervenção do cabo telephonista 2Qj Manuel Tavares Grello e

do ferrador Bento Vaz Gomes.

Houve pois o arrombamento, extranhado até por Machado
Santos no seu relatório:

E a mole humana avançou.

Soldados e populares confraternizam.

Os bonets agitamse, as mãos erguem-se, segurando as ar-
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mas e as bandeiras e n'um abraço gigantesco inconcebivei, a

Revolução e a Republica são acclarrsadas como gémeas irmãs

nascidas do consorcio da vontade de um povo com o seu indo-

mável valor.

Mas não devia ir unicamente o tempo para rejubiles.

Cumpria seguir, avassallar.

A campanha estava pouco mais que iniciada.

Arrombam-se as arrecadações.

8ARGKN10 LCBO PíMKSTEL

Soldados e sargentos municiamse e entregam pólvora e ar-

mas aos civis, que as souberam conduzir á revolução,

gí^,Procedem á tareia, o i.° sargento José Soares da Encarna-

ção, os 2.°^ Mathias dos Santos e Firmino Rego, os i.°^ cabos,

26, Manuel Tavares Grello, 3l, Clemente José Juncal, 33,

Thomé Cerqueira, 3o Simões e 66 Amadeu Dias, os soldados

telegraphistas de praça Manuel da Silva, Caliixto Morgado, Vir-

gílio da Encarnação e os soldados terradores, Bento Vaz Gomes
e Anastácio dos Santos.

Emquanto se promovia a entrada do 16, Lourenço Godinho
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com O sargento ajudante Sangreman, dirigem o serviço de re-

tirada das peças. O capitão José Affonso Palia, da i.^ bateria e

os sargentos Encarnação, Mathias, Rego e Pimentel, encami-

nham o serviço de torraação das baterias e collocação de arreios

nas muares e engatamento das peças aos carros de munições.

O capitão Palid, notou que nem tudo estava no parque.

Deparou com a 2.% 3.^ e 4.^ baterias formadas com os sar-

gentos, ouvindo as predicas de 5 officiaes debalde interrompidas

por dois revolucionários civis.

Intimativo e persuasivo gritou :

— Então rapazes! Além está a liberdade e a justiça! Avan-

te pela Pátria! Viva a Republica!

Os soldados corresponderam.

Os ofiBciaes correram para junto das peças. Foram intima-

dos a adherir.

Só o alteres Alberto Camacho Brandão de promplo se in-

corporava na columna revoltosa afirmando que mais cedo a teria

auxiliado se tallado tivesse sido.

Exigiu o capitão Palia aos outros, que se votassem ao iso-

lamento junto dos officiaes já detidos, entre os quaes estavam os^

capitães Altredo Augusto Carvalho da Silva Froes e o capellão

Elysio Matheus ie Campos.

N*uma attitude extranha, soUicitaram apenas a segurança

de que seriam poupados pelos civis.

Deramlh'a.

A revolta estava confiada ao povo.

Os officiaes lôram pns entregar-se á prisão, para companhia
amena aos i 5 detidos da secretaria.

Ali ficaram 20.

Entre elles detido tora o capitão Augusto Marinha Falcão

dos Santos, quando junto de algumas praças, tentava dcsvial-as

da sedição, o que obstado íoi pelo revolucionário António Pe-

dro, não sem que incidente tumultuoso, conduzido até ao

ponto de pessoaes aggravos, segundo depoimento do chete civil

Manuel Lourenço Godinho:

«Para principiar declaro categoricamente que, quando o

sr. Santos estava na parada, na noite (ou por outra) na manhã
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de 4 de Outubro, excitando algumas praças que conseguiu reu-

nir, a não saírem com a gente, appareceu o revolucionário An-

tónio Pedro, morador na rua do Meio, 3 2, á Cascalheira, e co-

mo não sabia que o sr. capitão Santos estava ali com fins diver-

sos aos seus, pediu-lhe que lhe fornecesse uma espingarda, re-

cebendo como resposta, da parte do dito sr. capitão, um empur-

rão e algumas phrases menos agradáveis, dando isso azo a que

o sr capitão Santos fosse mal tratado, vendo se obrigado a ir

para o tal corredor que o sr. capitão Santos menciona, onde eu

o fui prender.»

Desmentido surgiu breve, assim exposto:

«E' falso tudo quanto o sr, Manuel Lourenço Godinho diz

terse passado comigo nas suas narrativas, publicadas nos jor-

naes de 24 e 28 do corrente, lendo, comtudo, a accreycentar

que não foi mal tratado por ninguém, mas muito pelo contra-

rio, não tenho senão a render louvores ao modo como me tra-

tou o grupo civil que me aprisionou e me conservou debaixo de

prisão. De v. ex ^— Évora, 28 de novembro de i91o.— Au-

gusto Marinho Falcão dos Santos, capitão do grupo de baterias

d*artilharia de montanha.» (•)

Na sua reclusão, 03 foi tentar ainda o capitão Palia.

Houve recusa formal para adherir.

O capitão bradou, nervoso e excitado:

— Pois irei eu só!

E exclamou :

— Um cavallo! Tragamme um cavallo! (*•)

Uma praça trouxe-lhe um corcel de um dos officiaes deti-

dos:

— E' o mesmo! serve!

O capitão Palia, correndo a montar, foi ao paiol, parque,

cavallariças, incitando, abreviando a sahida.

Teve lembrança de que restavam ainda ofiBciaes lóra das

vistas revolucionarias.

í*) «Diário de Noticias» de 28 de Novembro de 1910.
í**) Cita o caso o revolucioDario José António dos Santos Belém, ncs

seus nSubsidios para a Historia» = aO Paiz» de 5 de Novembro de 1910.
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Os soldados do i6 já se emparceiravam com os de artilha-

ria (.

Um cabo griíou-lhe até sem continência:

— Então, meu, capitão, cá está o i6 para vos auxiliar!

Era o começo da indisciplina.

José AÔonso Palia, encarrega-o, com outros, de uma missão

de combate.

A novas praças, pergunta quantos officiaes e sargentos ha-

viam vindo do Campo do Ourique.

Um soldado respondeu, sem attençao ao agaloado que lhe

fallava:

— Nenhum, meu capitão, nem precisamos d'elles para im-

plantar a Republica

!

O commissario naval Machado Santos, occupado na missão

difficil de collocar em pelot5es os soldados, é pelo capitão José

Aííonso Palia, mandado avisar da attitude aggressiva do com-

mandante de bateria, Marianno Choque.

Este, que se não encontrava na secretaria, escapara por isso

ao seu encerramento ali e, cumprindo o seu dever, organisava a

8.* bateria e collocáva-a debaixo de lórma, com 40 soldados.

Aos corredores da caserna onde elle se encontrava accorre

Machado Santos.

Pedia-lhe este que adherisse á Republica para salvar a Pá-

tria.

— Estou cumprindo o meu dever. Deflendo as instituições.

Se da Republica tivesse recebido a mesma ordem, cumprila-ia.

— Fique embora V. Ex.^, mas consinta que os soldados nos

sigam, repetiu o commissario naval.

— Eu cumpro meu dever, elles procedam como entende-

rem.

Machado Santos não viu ali uma resistência real e insistiu

por outros secundado.

O capitão Marianno Choque, abraçava a sua gente pela fi-

delidade, que não íoi todavia, e confirmando a intuição de Ma-

Santos, a uma offensiva.

Não teve a táctica de occupar as janellas que deitavam pa-

ra o pixrque e d*ahi com fogo vivo, procurar inutilisar as mua-
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res, impedindo que as baterias sahissem, nem de estabelecer um
ataque com esses 40 homens ainda não contaminados pelo es-

pirito da jevolta.

Machado Santos, comprehendeu bem até onde iria essa re-

sistência, e viu se esta vencida pelas suas palavras e por um
abraço do sargento Gonzaga Pinto, que mostrando ao capitão

Choque as casernas abandonadas, lhe pediu que evitasse o fuzi-

lamento dos seus soldados pelos revoltosos de artilharia i ou

pelos de intantaria 16.

Estes já haviam morto, ante a resistência, o sargento Costa

de artilharia e duvidas não haveria de proseguimento.

Choque, n'essa altura, deixou mais íallar o coração do que o

seu dever de militar que queria deôender as instituições mo-

narchicas.

Voltando as costas ao sargento, desceu á secretaria como o

2l.° prisioneiro voluntário, emquanto as praças coníraternisa-

vam com as outras.

Evitara o fuzilamento dos da sua bateria, sem bem que de-

va ser esse sempre o espelho dos que envergam a farda e to-

mam a espingarda ou a espada, para defeza de um regimen ou

da integridade pátria.

Mais tarde. Machado Santos, tez Justiça a esse official, que

evidenciou, é certo, uma vontade de deleza, talvez patenteada, se,

em vez de se lhe íallar á alma, em logar de convencer, a re-

volta o quizesse vencer.

Fazem parte essas palavras de justiças, de um artigo onde

Machado Santos responde a uma carta do capitão Aflcnso Pslla

sobre a não assistência ás reuniões preparatórias dos revolucio-

nários.

Constituindo elementos sobre esses dois vultos da acção em
artilharia i, impÕe-se o transcrever n-^ integra: (*)

«Sob esta epigraphe, publicou o Mundo uma carta assig-

nada pelo capitão José Aflonso Palia, onde sua ex," tenta res-

ponder ao que nós publicámos, com o titulo Correspondência^

em um dos nossos passados números.

(*) nO Intransigente» de 29 de Novembro de 1910
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«Ora nós dissemos acima que sua ex.^ tema responder, por-

que o sr. capitão a nada responde. Que diz o sr. Palia? Que
nós a quasi nenhumas reuniões de ofiBciaes assistimos, nem
mesmo á ultima da rua da Esperança. E' verdade, e d'isso nos

felicitamos, porque d'essas reuniões nenhum resultado pratico

se tirava nem tirou, a não ser na ultima, que deu o magnifico

resultado de ficarem todos á espera do signal como nc 28 de

Janeiro.

«Até essa malladada reunião tinha ficado assente, na com-

missão de resistência da maçonaria, de que sua ex* não tinha

a honra de fazer parte, e que era composta de: Miguel Bom-
barda, António Maria da Silva, Simões Rapozo, Josí^ Cordeiro

Júnior^ Martins Cardozo, Cândido dos Reis e Machado Santos,

estando ausentes José de Castro e Francisco Grandella, tinha

ficado assente, iamos dizendo, que não haveria signal algum,

mas sim um hora determinada, e essa hora era a uma da ma-
drugada do dia 4. A essa hora, os regimentos deviam sahir pa-

ra a rua e a marinha insubordinar-se.

«Como sua cx.^ viu e vê, bom foi que não tivéssemos ido á

rua da Esperança, senão ainda hoje. . . estaríamos á espera do

signal.

aComo tomámos para nós o encargo de ordenar a revolta

na marinha e de commandar infantaria 16, visto nenhum ot-

ficial querer ir buscar esse regimento, porque era matéria pri-

ma que lá não existia; nem sequer um sargento para amostra,

sendo por isso considerado o peor, a revolta deu-se, precisamen-

te á hora marcada, e como sua ex.* sabe. era uma hora e um
quarto da noite, quando entrámos pelo quartel de artilharia i,

exactamente no momento em que S. Ex.* sahia do seu quarto

par?, a parada, tendo ainda que attrahir a nós a bateria que,

debaixo de íórma, se encontrava commandada pelo capitão Cho-
ques, o que bastante trabalho diplomático nos deu, porque este

nosso camarada, não desejando derramamento de sangue, não

desejava também, collaborar no movimento, conservando uma
altitude correcta e digna que bastante nos impressionou, fican-

do nós a termos desde esse momento, uma alta consideração

por este official e— porque não dizei o— também uma sincera
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amizade, que só agora temos occasião de publicamente mani-

testar.

«Tudo quanto n'essfls reuniões se passava, nos era commu-
nicado, porque, além de pertencermos á Commissão de

Resistência da Maçonaria, pertencíamos, ao tempo^ á Alta Ven-

da da Carbonária e Cândido dos Reis era. . . carbonário, sen-

do na qualidade de inspector que seguiu com um documento
da C' .

• P' .
• para o norte a inspeccionar e ligar os elemen-

tos militares que lá tínhamos.

«S. Ex." o capitão Palia, que nunca teve a honra de ser

carbonário, ha de lembrar-se que íoi integrado n'este movimen-
to n'uma noite no palácio maçónico por intermédio de Elysio

de Campos, o illustre capitão de artilharia n.° i, que mutua-

mente nos apresentou, ficando ambos em contacto. Ha de lem-

brar-se também que o capitão de Iragata Fontes entrou para o

movimento pela mão de Magalhães Lima, a nosso pedido, e o

coronel Ramos da Costa íoi a pedido de António Maria da Sil-

va, por intermédio d'um amigo. Magalhães Lima, António Ma-
ria da Silva e Machado Santos é que insistiram com Cândido

dos Reis para reunir os três oflBciaes em commissão e elabo-

rarem o plano, e n*uma noite Cândido dos Reis, em casa de

Magalhães Lima, iníormou-nos de todos os elementos com que

contávamos.

«Quem commandava as forças na manha de 4 de Outubro,

bem sabia o estado dos regimentos, porque d'isso pessoalmente

se informara, e S. Ex.* o sr. capitão Palia também o não igno-

rava, havia um anno que Cândido dos Reis e Machado Santos

Ih'o vinham dizendo, bem como os ofiBciaes José Vellez e Car-

valhal Henriques, sobre os seus regimentos; os dois cincos, na

celebre reunião no cscriptorio de João Chagas de 17 de agosto,

reunião em que S. Ex." se recusou terminantemente a sahir, e

onde exigiu a forma especial de os soldados do seu regimento

o cumprimentarem para que podcsse ter a certeza de ser obe-

decido por elles na noite da revolta.

«Agora pôde o capitão Palia pedir os rigores do código da

justiça militar para Machado Santos, por elle o não ter infor-

mado do que sabia sobre o estado de espirito das torças ini-
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migas; pode o cpitão Paila dizer o que qiiizer para se descul-

par da sua. . . retirada para Olivença, que nada no mundo ha

que o possa libertar do remorso de haver abandonado os seus

soldados no campo da batalha em frente do inimigo. Temos
teito o possível para não molestar S. Ex.*, mas. . . S. Ex.^ as-

sim o quer. Seja !»

Sobre a adhesão da bateria do capitão Choque, houve con-

trovérsias e Machado Santos quiz reivindicar esse trabalho, co-

mo producto da sua diplomacia: (*)

«O capitão Palia manda-me chamar e diz-me para ir ar-

rancar ao commando do capitão Choque a bateria que este con-

servava n'um corredor, debaixo de forma. Cem grande custo

consigo, á força de diplomacia e carinho arrastar comigo a ba-

teria, sendo bastante auxiliado pelos civis que levara com in-

fantaria 16, commandados por Meyrelles e pelos sargentos Sil-

va e Pinho. O chefe Belém também muito me auxiliou n'este

trabalho.»

O revolucionário José António dos Santos Belém, cita egual-

mente o facto, attribuindo-o a Machado Santos:

«O capitão Palia chama os paisanos e diz-lhes que, haven-

do ainda no quartel grupos que não estavam insurrecionado>«,

era necessário ir alicial-os, para que não tivéssemos de ser surpre-

hendídos pelas costas, á sahida Machado Santos vae então com
alguns populares, a uma das casernas, onde um capitão manti-

nha debaixo de forma o seu grupo. Machado Santos dirigiu-se«

lhe, commovidamente, abraçando o:

« — Meu capitão, venha comnosco, que vamos salvar a

nossa pátria ! Lisboa está toda revoltada, seremos nós os redem-

piores da nossa querida terra!

«O ofiBcial mantinha uma altitude quasi chocarreira, e, a

esta eôusão, respondia n'um riso:

« — Não, não saio d'aqui. . .

a — Então deixe vir os seus soldados! exclamou ainda Ma-

chado Santos, ao mesmo tempo que os populares os incitavam.

(*J «A Revolução Poituguczaw=Rfelatorio de Machado Santos. = Pagi-
na 68.
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«Então o official sem se voltar, com uma grande confiança

disse:

a — Olhe, se elles quizerem ir, eu não me opponho. . . »

«Estas palavras toram o grito para a deserção; um a um,

os soldados saem das fileiras para os braços do povo, que dá

vivas á Republica, indo buscar os mais irresolutos. E* então que

o capitão com um sorriso amarello, exclama

:

« — Ah, isso parece-me que é terçar muito. . .

<fc <íf

FERBADOR BENTO VAZ GOMES

«A estas palavras um popular mette a arma á cara, ao

mesmo tempo que outros desviandoa, bradam: Não se mata o

homem!» Os outros officiaes ficaram presos depois de tomarem

o compromisso de não hostilisarem os revoltosos; e como os seus

guardas tossem, a principio, soldados, o capitão Palia ordenou

que elles tossem substituídos por paisanos.»

Foi também o chete civil Alberto Meyrelles com o 2.° sar-

gento António da Silva Pinho, depois promovido a i.° sargento,

um dos auxiliares da captação d*essa bateria, trabalho que de-
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pois apparecia quasi em absoluto reivindicado peio i.° sargento

Camillo Augusto Gonzaga Pinto, no seu relatório, (*) apoz a

citação da tentativa por Machado Santos:

«O sr. Machado Santos não insistiu e voltando*se para o

grupo que o aconipanhava, disse

:

« — Rapazes, podemos ir-nos embora. Este official e os seus

soldados não nos podem íazer mal algum.

«Em seguida retirava para o parque, descendo as escada-

rias da caserna. Ficávamos então em frente do sr. capitão Cho-

que que abraçava os soldados por terem ficado ao seu lado.

Acompanhava-nos o sargento Pinto.

«Comprehendiamos bem que era preciso tirar esse official

d'aquelia situação. Bastava que elle ordenasse ás praças que to-

massem as janellas da caserna que deitava para o parque e não

seria inoôensivo como pretendera Machado Santos. As praças

podiam não só produzir mortes, mas abater o gado necessário

para a conducçao das peças.

«Abraçando-o, por nossa vez convidamol-o a desistir do s»eu

propósito. Mostramos-lhes as casernas abandonadas, pedimos-

Ihes que evitasse que aquelles soldados tossem fuzilados pelos

seus camaradas ou pelas forças de infantaria 16. Era uma car-

nificina inútil.

«O sr. capitão Choque mostrou-se abalado pelas nossas pa-

lavras e por fim recolheu á secretaria, onde os civis e militares

prendiam os officiaes. As praças regressavam immediatamente

pelo parque acompanhando os seus camaradas que se dispu-

nham a trabalhar pela Republica.

«Vimos com surpreza no relatório do sr. Machado Santos

na parte que se refere determinadamente a este ponto, uma aí-

firmação curiosíssima: ter sido elle quem arrancara a bateria ao

capitão Choque. Deixam aqui a expressão da verdade e confir-

(*) Memorias da Iievoluçào=Na Itoimida = Em artilharia 1—No par

'

que Eduardo VII— Itelaturio do sargento revolucionário cm artilharia í, Gou'
zaga Pinto = Lifboa liill = Pagina 81.

i eve antes publicação no jornal «O Muudo», iniciada a 18 de Feverei-
ro de 1911, passando depois a volume, rectificado e reorganisado o texto ap-
arecido uo periódico republicano.
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main-na os depoimentos leitos por Alíredo da Silva Lucas, i.°

cabo servente n.° 32 da 7* bateria:

«Declaro que na noite da sublevação, quando se achavam

íormadas a 7.* e oitava baterias, por indicação do i,° sargento

Gonzaga, a sétima bateria seguiu para o parque, ficando

a oitava bateria com o capitão Choque á írente d'ella, e debaixo

de forma, n'isio chega o sr. Machado dos Santos com alguns ci-

vis e militares de infantaria 16, vindo todos para a bateria. O
sr Machado dos Santos disse que adherissem á Republica, afim

de salvar a Pátria. O sr. capitão Choque não cedeu e voltouse

para a bateria e disse: — Rapazes, se querem ir, vão; eu é que

não vou. E os rapazes ficaram no seu posto, e o sr. Machado

dos Santos desceu com os seus homens pela escada abaixo, fican-

do ainda a bateria debaixo de forma. Pouco depois, quando o

sr. Machado dos Santos ia a subir a escada, vinha a bateria a

descer, encontrandose com ella á porta da saída para a para-

da.» ()
Certo é porém que, se em parte a adhesão devida foi ao com-

missario naval, tacto comprovado nos testemunhos dos que na

missãooacompanharam, mais largamente influiu a convicção do

official de artilharia, não querendo mesmo pôr em pratica a ma-

nobra, prevista pelos revolucionários, ou lôsse o coUocar dos 40
soldados, ainda fieis, n'uma resistência efficaz,

A seu tempo e ao nascer de novas accusaçÕes a Machado
Santos, veremos surgir desmentidos fones á acção alliciadora e

revolucionaria do sargento Gonzaga Pinto.

Volvamos aos successos de artilharia i.

Removidos esses obstáculos, o capitão Palia gritava :

— Vamos a isto que d'esta vez não se pode recuar!

Novo embaraço surgiu.

À recusa da bateria do capitão Caupers em adherir á mar-

cha.

O commissario naval Machado Santos, abraçando os arti-

(*) Este depoimecto, transcripto do livro de Gonzaga Pinto, a paginas
32, teve antes publicação sob diversa forma, no jornal «O Mundo» de 21 de
Fevereiro de liíll.
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Iheiros, procurou convencel-osaquebraro juramento á causa da

realeza.

Com phrases de revolta apontou lhes o novo dever.

2° sargento António de Figueiredo, notando a hesitação

da 8.^ bateria commandada pelo capitão João Bernardo Correia

Caupers, sahiu da forma acclamando a Republica e, ao mesmo
tempo, indicava o local do armamento e auxiliava os preparati-

vos de marcha das peças.

O acto valia-lhe a promoção a i.° sargento, pela ordem do

exercito, publicada a 22 de Novembro de i9io.

Para que mais incidentes não apparecessem operou-se a

sahida, demais ante o aviso de que a municipal estava de em-
boscada nas terras de Campolide.

Urgia seguir.

A victoria não estava alcançada.

Apenas estava dado o primeiro passo

Na parada o capitão Sá Cardoso, gritava por uma cavallo.

Apeado um soldado, o official montava, ao tempo que ali

chegavam para auxilio á revolta, os tenentes Alberto José Cae-

tano Nunes Freire Quaresma, de infantaria l6, Jayme Augus-

to Pinto Garcia, que antes fizera parte d*esse regimente, sahindo

apoz os successos de 28 de Janeiro; Alberto da Silva Paes e

Manuel Luiz dos Santos, de infantaria 3 e que de propósito ha-

viam ab:^ndonado o respectivo quartel para cooperação no mo-

vimento.

Aprestada uma bateria, sahia logo, a pedido de Palia, sob

o commando do capitão Sá Cardoso, com o commissario nava!

Machado Santos e o alferes Alberto Camacho Brandão.

Na vanguarda formava um pelotão de infantaria 16, sob o

commando do tenente' Jayme Augusto Pinto Garcia, e um es-

quadrão de cavallaria, composto por impedidos.

Levavam como roteiro o ataque do paço real, junccionan-

do-se a infantaria 2 e caçadores 2.

Com elles foi o medico revolucionário Álvaro Bossa.

Um quarto de hora depois nova bateria seguia, de 3 peças,

com o capitão José Afíonso Palia e os sargentos Gonzaga Pinto.

José Soares da Encarnação, Lobo Pimentel e Firmino Rego.
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Tinham como itenerario o largo da Abegoaria, para ata-

que ao quartel da municipal no Carmo.

Estavam em marcha ás ordens da Revolução as baterias de

Campolide.

Eram, segundo o relatório de Machado Santos, três horas

e meia da madrugada.

O capitão Palia, cumprira a palavra solemne que dera na

reunião da Rua da Esperança, apoz ligeiro incidente com o al-

mirante Cândido dos Reis.

A' insistência d'este, o ofiBcial do exercito, exaltado, teve

uma phrase violenta :

— Sr. almirante, o movimento leito n'esta noite, com as

tropas de prevenção, é uma brutalidade que nunca a historia

nos perdoará. Fazer isto, é não conhecer a mcchanica de um
regimento. Eu protesto contra elle.

Cândido dos Reis, n'essa hora ainda vibrando de enthusias-

mo, explodiu enérgico:

— Eu não o chamei para fazer philosophia. O que pergun-

to é se sae ou não artilharia i. Se não vencermos, daremos um
tiro nos miolos.

Aflonso Palia, ainda redarguiu:

— Não vou pata a revolução para me suicidar,^ vou para

vencer.

O almirante, impaciente, de semblante contrahido, bra-

dou:

— Deixemo-nos de phrases. Responda simplesmente: tira ou

não o regimento?. . .

O outro, a despeito de opiniões idênticas á sua, teve a con-

cisa resposta

:

— Tome nota, sr. almirante: artilharia i sae para a rua,

para a revolução, a não ser que eu fique morto na parada.

O capitão José Aílonso Palia acabava de cumprir o pro-

messa solemne.

Estava na rua o regimento de artilharia i.

Aos cabos e praças que o trouxeram á sedição, caberiam

depois, por ordem do exercito publicada em 22 de Novembro
de 19 10, os prémios:
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De promoção a l.''^ sargentos, os i.''^ cabos, Manuel Tava-

res Grello, Francisco Godinho, João Evangelista dos Santos, (•)

José Seraphim da Fonseca, Clemente José Juncai, e os soldados

serventes, Agostinho da Silva Martins Barradas e Raphael Mi-

guel: a 2."^ sargentos os i.°^ cabos, José Martins, António da

Silva, Callixto Morgado, João Manuel de Mello, Caetano da Sil-

va Monteiro, Arnaldo de Almeida, António Olivio de Carvalho

Salles, Manuel de Carvalho, Amadeu Alberto Dias, Ramiro

Francisco da Silva, Amílcar Eller Caldas Pereira, António Fer-

reira da Silva, Joaquim dos Reis Monteiro, e soldados, Eugénio

Guilherme C. de Leiria, Domingos de Deus, Thomé Cerqueira;

a i.° cabo o 2.® cabo telegraphista, António de Brito, o 2.° ca-

bo, Luiz de Andrade, os soldados, José Gomes Chita, Antó-

nio Caetano, Manuel Heliodoro, Luiz Ferreira Martins, Ernesto

Rodrigues, José da Silva Pombeiro, Carlos dos Santos Olympio,

Carlos de Sousa, Agostinho de Carvalho, Manuel dos Santos,

Benjamim dos Santos, Arsénio Rateiro, António de Sousa,

Francisco Soares e Joaquim dos Santos; a mestres ferradores,

os ferradores Bento Vaz e António Jcsé dos Santos; a mestre

de clarins, o clarim Arnaldo Augusto Quintão e a contra-mes-

ires de clarins, Raul Figueiredo, Francisco Rodrigues, Manuel

dos Santos e João Ferreira.

Pelo auxilio ao levantamento do regimento, e defesa do

quartel caberia ainda a promoção a i/' sargentos dos 2.^' sar-

gentos: Abilio Paulo Mascarenhas, António de Figueiredo, Ma-

nuel Monteiro e Raul Augusto Martins.

Os primeiros passos para a reivindição republicana estavam

dados.

Não tardariam porém, os embaraços, para que de todo li-

vre não fosse o arriscado caminho a trilhar.

(*} i<oi ferido em combate, entrando no posto da Misericórdia em 4 de

Outubro de 1910.
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Preparando a defesa do quartel.— A. bateria do capitão Sá. Cardoso,
em marcha =A primeira escaramuça.=Na rua Ferreira Borges.
=Fuga de revolucionários :=A8 primeiras granadas.=Um pré-

dio liistorico.—Debandada da guarda municipal.=A bateria de
Sá Cardoso retrocede.=Encontro com a do capitão Affonso Pal-
ia =0 avanço sobre a Avenida.=0s incidentes das ruas das
Amoreiras e Braamcamp.=A caminho da Rotunda.

'essa hora de sedição e de promessas, podiam

considerar-se abaladas as velhas convicções.

Assim, a turba revoltada rompia o silencio

nocturno com o echo estimulante de seus vivas

e com o rodar das carretas pesadas de artilha-

ria, em marcha de revolta, a caminho da heca-

tt rbe, ou a caminho da victoria, mais certa

talvez aquella do q .^ esta.

No quartel ihutilisaram-se provisoriamente algumas peças,

occultas logo no parque.

Procedia ao trabalho, o sargento Arthur Celestino Sangre-

mann Henriques, que lhe tirava os percutores, indo em segui-

da collocar-se com o chete civil Jorge Francisco de Carvalho e

outros populares, junto da peça disposta ao cimo do parque.

Jorge de Carvalho, citado íôra já a propósito dos casos de

Cascaes e das associações secretas, mas, levado ao cárcere, obti-

vera a liberdade a 23 de outubro de I909 (*)

(*) Vide as nossas obras A Caminho da Republica, pag. 526 e A Revolu-
ção Poríiigueza, 1 ° volume, pagina 79=N. d'A.
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Vamos encontral-o pois, junto aos revolucionários e com-

provado membro da Carbonária.

Tomadas as providencias precisas, para a hypothese de um
aôrouxamento de vigilância sobre os officiaes delidos, o 2° sar-

gento António Maria da Graça, apenas tomava conta d*uma peça

para defesa.

António Graça, pelos serviços á revolução teve a promoção

a i.° sargento. (*)

Não ficava comtudo solitário o quartel, que de novo poderia

cahir em poder das tropas fieis, demais, guardando como pri-

sioneiros os officiaes não adlierentes.

Aggrupados todos n'uma sala, eram alvo de enérgicas mas

cortezes aitenç5es, e, passados os primeiros lances de indecisão,

até permiitidocommunícar com suas íamilias por escripto aberto.

Assim, á por«^a da secretaria, onde estavam detidos, vigilava

o antigo cabo 18 da 5.^ bateria, Barradas, que tivera baixa de

posto para soldado, por ser dado cúmplice do cabo 3 5, julgado

pela apprehensão de papeis sediciosos.

A um soldado era incumbida a guarda do portão do paiol

e a 8 carbonários, a da porta das armas e o serviço de vigilância.

Distribuiram-se 5 peças, sendo 2 no alto que davam para

quartel do lado de Entremuros e Terras, outra, com o telegra-

phista 25, ao portão das armas; outra ao do paiol e outra nas

trazeiras das cosinhas.

Vigilando sobre a porta do quartel e todo o plano superior

alto do parque Eduardo VII, ficou o chefe civil, Manuel Braz Si-

mões e ainda Manuel Lourenço Godinho,

No caminho o capitão Palia, incumbira ainda o chefe de

grupo Moraes Carvella, de com 12 revolucionários guarnecer

o pEÍiol.

Constatado que elle estava já de posse e á guarda das pra-

ças revoltadas de artilharia e de alguns civis com os sargentos

Arthur Sangremann Henriques e Graça, o revolucionário, refor-

çando os depositários e dandolhes instrucçÕes, seguiu a reto-

mar o seu logar na força que se destinava ás Necessidades.

(*) Ordem do exercito publicada em 22 de Novembro de 1910.
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Não descurando prevenções, os que ficaram, norteados por

Armando Forphirio Rodrigues, mantinham rigorosa vigilância.

Estabeleceram-se vedetas até ao Arco Grande, Arco do Car-

valhão, Sete Moinhos, Amoreiras, rua de S. João dos Bemcasa-

dos e rua direita de Campolide. Acompanharam-nos rapazes

desarmados, destinados á communicação de vedeta para vedeta,

do approximar de grupos extranhos.

O encargo preventivo era ainda commettido a 8 vedetas,

que, a cavallo, abrangiam, em campo mais largo, o seu serviço

de inspecção cauiellosa.

Estrugia, pelo silencio da madrugada, o seu grito vibrante:

— Quem vive?

Talvez lido por fiel, ás investigações se poupava um con-

trario á rebeldia.

Em artilharia i nem tudo era pela republica e um sargen-

to conseguindo escapar-sc, ia a cavallo e armado de carabina,

communicar ao chete do governo, a prisão dos officiaes e que o

quartel estava entregue, quasi em absoluto, a paisanos .armados.

Não se tentou a oflensiva.

O devotado á realeza e ao regimen, era tido como suspeito

€ organisador de embuscada terrível.

N'e5sa hora de sacrifício inútil, o sargento, cuja identidade

não toi apurada com segurança, decerto lamentou o seu erro

de querer antepôrse á derrocada que se parecia ambicionar e

não seria destorra estulta lobrigai o depois a par dos revoltosos.

Estes, crentes n'uma possível detesa dos contrários, desco-

nhecendo a tacita dcceitação do acto, manifestada n*uma attitu-

de de contrabalançadas opiniões, estabeleciam vigorosamente a

sua linha preventiva.

Gabe bem aqui registar um episodio da vigilância e trata-

mento revolucionário, relatado por um dos detidos, o oíficial de

cavallaria e escriptor Christovam Ayres:

f Seria longo de contar a razão porque na noite de 3 para 4
de outubro em que febentou a revolução em Lisboa eu me en-

contrava em condições de poder assistir aos primórdios de tão

extraordinário drama, por muitos previsto, mas não suspeito de

um tão vertiginoso desenlace. Foi como o ruir de uma grande
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arvore secular, minada nas raizes. Eis a synthese de toda uma
historia que só mais tarde se escreverá com serenidade e rigor,

com encarecimento para os verdadeiros vencedores, mas também
com justiça para os vencidos.

«Curiosidade, seducçao das emoções fortes, attracçao de pe-

rigo, . . tosse o que íosse, o facto é que me encontrei na zona

perigosa de Campolide na occasiao em que a revolta ali recru-

descia; tal e qual como me achei em 1907 no toco do mais

acceso perigo por occasiao do regresso do Porto do então chele

do governo, conselheiro João Franco.

<(D'essa feita o caso foi que os partidos tinham resolvido fa-

zer na estação do Rocio, contra a dictadura, uma manifestação

pacifica, mas imponente pelo numero. O «mot-d'ordre» era

reuniremse nos respectivos centros, para d'ahi seguirem para a

estação. Fui ao centro do partido a que então pertencia; isi com-

migo meu filho, que Deus haj?, tão alheio agora, na sua paz

ererna, ás agitações e cataclismos do seu paiz. Entrámos na oc-

casiao em que maioraes explicavam as razoes de ordem pesscal

por que não podiam ir. Como quem diz:—mettemos os cães á

moita e ficamos de palanque a ver os acontecimentos, e a co-

lher d'ell£s depois os respectivos fructos.

«Fez-me náuseas: dei o braço ao meu filho e fomos, Chia-

do e rua Nova do Carmo abaixo. No Rocio havia grande mo-
vimento; fomos andando; e para ponto de observação escolhe-

mos. . . o Martinho. Má escolha!

«Pouco depois, era no largo um borborinho enorme; cor-

rerias de garotos, de policias e até de mulheres. N'uma d*essas

correrias a fugir do sabre policial, um magote de gente, entran-

do pelo cate, deitou abaixo uma das mesas, cujo mármore se

fez em pedaços. Um d'estes, que viera rolando aos meus pés,

entretive-me a partil-o, distrahidamente, com a ponteiía da

bengala; o que, (soube-o depois por pessoa bem informada), li-

gado com umas afirmações liberaes que fiz, no elogio do libe-

ralissimo António de Serpa Pimentel, em sessão solemne, na

Academia das Sciencias, me acarretou o ter sido inscripto no
numero dos revolucionários!!. . .

e Defronte da estação do Rocio rijo era o ataque do povo
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contra a municipal. Um esquadrão que desembocou da raa do

Príncipe foi recebido a calhau. As vidraças das janellas e por-

tas da estação estoiravam á pedrada. Os garotos tinham desco-

berto os mármores partidos das mesas do Martinho, e vinham

buscal-os ás braçadas, reduzindo os a tamanhos que pudessem

jogar á tace dos policias e dos municipaes.

«Aquelle intenso aspecto de sedicção popular era muito in-

teressante: para quem, como eu, taz historia e tem de descrever

scenas idênticas, aquelle estudo do natural era todo cheio de

seducçÕes. Mas no Martinho Já não havia meros espectadores;

passara a ser também refugio de alguns sediciosos, que ali se

acoitavam, perseguidos pelos agentes da ordem. Achei mais

prudente procurar abrigo na sala do fundo; ali estávamos, sen-

tados a uma banca, eu, o meu filho, e o hoje finado general

Silvério Pereira da Silva, tio de Joaquim Mousinho, quando

uma perseguição mais enérgica da policia a trouxe até ás por-

tas do Martinho, d'onde d'sp8rou uns tiros de revolver para o

interior.

«O momento era grave. O meu pobre e querido filho pen-

sava no perigo que eu corria, e estava como louco.

«Levantou-se, e d'ahi a pouco veiu dizer me que descobrira

meio de nos safarmos pelas trazeiras da casa. Descortinara uma
escada de mão, por onde descemos ao saguão e batemos energi-

camente a uma porta que se fechara ao sentir gente. No fim de

rogos e supplicas, uma voz de mulher intercedeu para que o

homem, cheio de medo de que a policia entrasse atraz de nós,

nos recebesse:

— «Deixe entrar os homemsinhos, coitados; não está iá a

policia; e depois não torne a abrir.

«Era uma estalagem de lavadeiras, que atravessámos aie á

rua Jardim do Rege.lor, entre saloias compassivas, a quem
agradecemos penhorados, e tranquillos jumentos que tasquinha-

vam nas mangedouras, ou dormiam muito serenos, sem se im-

portarem com a bernarda que ia nas ruas. Para alguma cousa

serve no mundo o ser-se burro.

«Quando em seguida, n*um eléctrico, passámos pelo Marti-

nho, já estava postada defronte d*ell«, de espingardas carregadas,
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uma torça de infantaria da municipal, e no dia seguinte eu lia

nos jornites que os que depois de mim se escaparam pelas tra-

zeiras já não lograram a hospitaleira saida pela estalagem, mas

sim pelos telhados, e pela janella salvadora da casa de um il-

lustre medico. Ora d'esta vez o caso toi diverso, embora a mes-

ma curiosidade me conduzisse a não menos temerosos i eriges.

wA' distancia, vi passar infantaria 16, praças com populares

armados de envolta, seguido o trcço maior de farrapos de tro-

pa e guerrilhas: cinco agora, logo dois, mais atrás oito no pit-

toresco conjuncto de chapéus de coco de mistura com bonets,

barretes, chapéus moles,— uns de espingardas, outros com pis-

tolas, outros apenas com uma espada.

«Ouvi tiros de peça em artilharia 1, os que responderam

do Tejo, as aclamações dentro da parada, depois o rodar dos

canhões; em seguida, aqui c acolá, vivo tiroteio. A noite estava

serena; o perfil da cidade recortava-se nitido no azul estrellado.

«Embora não calculasse bem qual seria o desfecho d'aquel-

la tragedia que começava a desenrolarse aos relâmpagos de ar-

tilharia; embora tudo aquillo pudesse ser o inicio do ruir de

lodo um edifício em que eu fora nado e creado, mas cujo esta-

do de alicerces eu conhecia um pouco, na observação particu-

lar e nos cargos públicos que exercera,— a verdade é que todo

aquelle espectáculo me interessava profundamente. Aguardei

muito tempo que tudo serenasse em volta, e quando vi deserta

e tranquilla a rua de Entre Muros tomei por ella em direcção

ao Rato, caminho de casa.

«A certa distancia da porta das armas do quartel de arti-

lharia I, avistei um grupo; eram paisanos. Suppuz serem cu-

riosos ali reunidos, visto o regimento ter saido. Mas ao appro-

ximar-me, mais de uma voz bradou:

o— Quem vem lá?

«— Gente amiga, respondi; mas comprehendendo já a si-

tuação.

«Os vultos avançaram para mim, carabinas e revólveres

apontados ao meu peito

:

«— O que faz o sr. aqui? Paia onde vae?

«— Para minha casa.
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« — Onde mora ?

« — Rua S João da Maita.

M— Por aqui não pode passar.

«— Então volto pelo mesmo caminho.

«Tinha já dado alguns passos, cogitando no itenerario que

havia de levar, quando senti correr no meu encalço:

«— Alto lá ! pare ahi!

«O mesmo grupo armado; revólveres e carabina direitos a

mim.
d— O sr. quem c? Que profissão tem?

«Percebi, Ou alguém me conhecera, ou me denunciara o

meu andar, que me dizem ter geito peculiar aos ofiBciaes de ca-

vallaria. Respondi promptamente ;

a— Sou um official do exercito.

«— Ah! queira vir cá para dentro. Está presc.

«Levaramme para a casa da guarda. Esta era constituída

pelos referidos paisanos, e outros egualmente armados; o com-

mandante era ou parecia ser um cabo, a quem tui confiado

prisioneiro.

«E eu perguntei aos circumstanies :

d— Os srs. não me dirão por que é que me detém

aqui?

«— E' um official do exercito.

— Mas o que tem isso?

u— Naturalmente é lá dos outros.

a — Mas quaes outros? Eu nem sei de que se trata. E se é

por suspeitas, mandem-me acompanhar até a casa. Comprehen-

dem o cuidado em que vae ficar a familia.

«— Ah! o sr. julga que nós tambcm não temos tamilia?

Lá estão também em cuidador Que tenham paciência.

tt— Mas os senhores estão no seu posto, para alguma coisa

que querem fazer; emquanto que eu. . .

«E dirigindo-me ao cabo que se conservava em attitude cor-

recta:

«— O' cabo, um official superior do exercito não ha de fi-

car na casa da guarda. Não está no quartel ninguém com quem
eu me entenda, algum senhor official?
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«— Só se íôr o sr. capitão Mimoso, me respondeu, pedindo

a um paisano para o ir avisar.

«— Capitão Mimoso! disse eu com os meus botões; algum

official revolucionário

!

«Pois não era. Era o official que estivera de inspecção, um
dos prisioneiros lá em cima; mas que, para os actos militares

do :abo, continuava a ser quem superintendia no serviço. Chás-

sei lè naturel. . .

«N*isto vinham dizer que me mandavam subir. Fui guar-

dado á vista, entre carabinas e pistolas.

«Descendo a escada vinha um paisano de revolver em pu-

nho, chapéu mole, barba grisalha ponteaguda, aspecto firme, ar

de quem commanda. Era quem superintendia no pessoal civil

e militar que ficara tomando conta do quartel.

«— Sois o official preso?

a— Sou.

«E voltando se para os que guardavam:
«— Conduzam este senhor para a sala onde estão presos

os srs. officiaes.

aEntre paisanos armados e algumas praças subi os lanços

de escada, transpuz o corredor em frente da porta da grande

sala. Ao meu lado, na passagem, senti um estalo intenso e sec-

co. Era um paisano que disparava, sem querer, uma pistola au-

tomática.

«Ao entrar na sala achei-me em írente de uns dezeseis ou

dezesete officiaes do legimento, o de inspecção e prevenção ain-

da de bandoleira, grande numero d'elles meus discípulos, entre

os não combatentes o meu amigo capellao Elysio Campos. En-

tre os paisanos que os guardavam, o sr. Saul Simões Serio, em-

pregado do commercio que conheço ha muitos annos, e que me
recebeu muito amavelmente.

«— Aqui teem mais um sócio na desventura! disse eu aos

meus camaradas, entrando,

«E com alguns d'elles me informei do que se passara. Ven-

do que estava presente o commandante d'aquella interessante

guarnição de tropas mixtas, a cuja ordem eu estava prisioneiro,

dirigi-me a elle:
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c— Permiita me que lhe taça uma pergunta;— Compre-

hendo medidas que tenham qualquer utilidade: mas as inú-

teis!. . . Não me diz o que lucram em me ter aqui? Não com-

mando tropas, nem disponho de elementos nenhuns com que

os possa contrariar.

«— Tende paciência, me respondeu. Devem ser exactas es-

sas considerações, mas não ha meio de as verificar. Todas as

cautelias são poucas, n'e?te momento.

«Quem assim talava, com uma certa íirmeza que não dis-

DB. MACEDO DE BSA^OAKÇA

pcnsavft a cortezia, não é decerto completamente estranho á

disciplina militar. Tinha um quer que seja de quem já respirou

essa atmosphera.

«A esse tempo, já o reverendo Elysio Campos fazia propa-

ganda em meu tavor.

d— Realmente, á um official que não commanda; não ha

inconveniente em lhe dar a liberdade; é um escriptor; é um
protessor.

«Referencias amáveis e csptivantes. Isto era secundado pelo

VOL. Ill — FL. iO
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sr. Saul Serio, que d*ahi a pouco se dirigia ao commandante

(permitiam que lhe chame assim) a defender a minha causa.

c— Só se toma a responsabilidade d'isso, lhe foi respon-

dido.

«— Pois tomo, sim, redrguiu o sr. Serio, dando talvez o

passo mais «serio» da sua vida; porque embora me conhecesse

bastante, não podia saber (a gente vê caras, não vê corações:

—

a Revolução que o diga!) se eu não tinha fígados para ir d'ahi

pedir ás tropas fieis dois esquadrões para atacar de freme os

canhões da Rotunda.

«Note-se, todavia, que eu n'aquellã altura não sabia onde

estavam os canhões, como não sabia também, como não sei

ainda hoje, onde estavam as tropas fiets. O que vejo nos jornaes

quasi todos os dias, é que, em anciosa compita, cada qual se

esforça por fazer acreditar que foi o mais . . . infiel possivel.

Mas o caso é que a amável interferência a meu favor me deu

promptamente a liberdade.

«O commandante civil de artilharia quiz ser o próprio a

acompanhar-me á saida. Descidas as escadas, internou-se pela

cavallariça em frente.

«— Prefere a saida pela estrada de Campolide? lhe per-

guntei.

«— Não; pela porta das armas.

«— Então não é por aqui, lhe observei; conheço bem o

quartel
; já aqui servi quando subalterno.

aE encaminhamo nos no sentido conveniente, depois do

meu companheiro ter dado algumas instrucçÕes ás praças que

estavam na cavallariça. No caminho, como eu dissesse que es-

tava em cuidado por ter parte da família no campo, quatro lé-

guas distante de Lisboa, recebi attenciosos conselhos:

«— São senhoras? Podeis estar descançado, que a senho-

ras não se faz mal.

«— Já que a vossa família está, em parte fora, dou- vos de

conselho o ir também para lá.

«— Acha, então, isto grave? interroguei.

«— Sim. Graves devem ser os acontecimentos.

«— D'aqui saiu mais de uma bateria?
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«-^Sim, muito mais.

«— Tinham isto bem preparado, pelo que vejo.

t— Ah! muito bem. Foi apenas mais precipitado do que

se esperava.

«Tínhamos chegado á porta das armas. Sinceramente agra*

decido a tantas provas de deferência pessoa!, perguntei:

«— Posso saber a quem fico devendo tão captivante atten-

ção?

«— Armando Porphirio Rodrigues, enfermeiro no hospi-

tal Inglez.

o— Muito obrigado.

«Apertei-ihe a mão e saí, entre os cumprimentos dos po-

pulares armados, que continuavam guardando a porta.

«Dias depois, lia nos jornaes que o sr. Armando Porphirio

Rodrigues, o sr. Saul Simões Serio e seus companheiros, eram

nada mais, nem nada mencs, do que. . . carbonários. E haver

gente a quem lalar em carbonários é como talar no diabo!»

Foi ainda essa vigilância que surprehendeu mais tarde, e

levou aos calabouços do quartel, Eduardo Metzner, julgado vi-

gia dos passos revolucionários.

Detido era pelo grupo do pintor João Duarte, (•) Augusto

Silva e Carlos Silva.

Os revolucionários seguiram, entretanto, o traçado itenerario

Rua de Campolide, das Amoreiras, S. João dos Bem Casados e

dt Campo de Ourique.

No plano estava a tomadia das Necessidades.

Era essa a ambição.

O capitão Sá Cardoso tentou cumprir essa projectada pri-

meira parte da acção de artilharia i.

Annexados a caçadores 2, infantaria 2, marinheiros e guar-

da fiscal de Alcântara, procurariam apossar-se do rei.

O resto dds tropas tieis, se as houvesse, ou destalleceriam

trazendo a victoria, ou adheriam e o movimento tivera exito gi-

gantesco.

(*) Foi detido em 191.^, como envolvido no roallogrado golpe de estado

de 20 de Julho d'esse anno.
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A guarda municipal era o pesadelo constante e uni popular,

primeiros passos dados, toi dar aviso á columna de uma embos-
cada junto da Penitenciaria.

Uma avançada, explorando a Rua Marquez da Fronteira

verificava o erro do informe e a marcha continuou pois pelas

ruas de Campolide, das Amoreiras, de S. João dos Bem Casa-

dos e de Campo de Ourique, estabelecendo o alarme.

Nas alturas da rua Ferreira Borges, como que aborrecendo

esse caminho livre de embaraços, o capitão Sá Cardoso, tentou

um lance guerreiro.

Pelo cabo de artilharia, João Evangelista dos Santos, (*)

iniciado na carbonária em Agosto de igoS, fez intimar a 4.^

companhia da guarda municipal aquartellada na Rua da Es-

irella, a adherir, sob pena de ataque.

Não era esse corpo o propenso a submissões simples e pro-

vouo.

Ainda o emissário não chegara ao seu logar e já os solda-

dos, do commando do capitão João Maria Pinheiro Pinto da
Cruz, ataravam a columna revolucionaria, com o auxilio de um
pelotão de lanceiros, do commando do aspirante Torres.

O ataque fora previsto e para isso se dispozeram as torças

em abrigo, indo á frente um cabo com algumas praças, em ex-

ploração, a torça de infantaria em dois grupos pelo passeio, a

um de fundo e chegada á parede e a artilharia, ao centro.

A guarda preverá e precavera-se contra a invasão, tendo
teito participação telephonica para o quartel do Carmo, d*onde
dessa vez, o coronel Malaquias de Lemos dera ordem para en-

travar a marcha dos rebeldes, atacandoos de flanco

Um troço de 40 soldados se pretendeu pois defrontar com
as tracções de infantaria 16 e artilharia 1, disposto a cortar-lhe

a passagem pela rua Saraiva de Carvalho.

Deulhe uma descarga, não retorquida.

Repetiu a aggressão.

Eslabeleciase pânico e debandada nos revoltosos civis e mi-
litares, e ciciou se um segundo 3i Janeiro de iSgi.

(*) Teve como premio dos serviços á revolta a promoção a 1." sargen-
to.
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Apesar da precaução, não deixou de haver a surpreza, por

combinado estar que os grupos armados de bombas, impedissem

a sabida da guarda municipal.

O plano seria assim executado mais a coberto, pelos poucos

embaraços que esse corpo militar podia offereccr, quando meio

dezimado pela artilharia civil.

Contava-se ainda que, ante os boatos, a municipal accorre-

ria a gurnecer as Necessidades.

Ao brusco choque das bailas, houve pois a íuga e o medo.

Os soldados de infantaria escaparam-se para a rua da Pie-

dade e da artilharia, os serventes retugiaram-se junto aos escu-

dos das peças, emquanto os conductores, se atiravam a baixo

dos cavallos fazendo d*estes barreira aos tiros dos contrários.

Muitos, correndo pelas ruas próximas, iam cahir sob a fu-

zilaria dos oflficiaes de infantaria i6, que, havendo tugido du-

rante a sedição do regimento, voltaram ao quartel, apoz o aban-

dono pelos sediciosos e das jahellas que deitavam para a Rua

de Cima dos Quartéis, atiravam sobre os fugitivos ás balas da

municipal.

Foram bastos os feridos e morto era o carbonário Joaquim

Laranjo Marques, de 22 annos, morador na Rua Possidonio da

Silva, cujo corpo ficou ao abandono cm frente da porta do quar-

tel até ás 7 horas da manhã seguinte, em que a mãe, Carolina

Marques, e alguns populares o levaram em padiola para a mor-

gue.

Mais tarde, ante essa morte em combate, votavam ás ca-

marás (*) a concessão de uma pensão de 9^ooo réis mensaes a

Joaquim Laranjo, pae de Joaquim Laranjo Marques.

Outro popular ali ficava ainda, como desconhecido.

Os officiaes exhortavam os seus elementos a cumprir, fria*

mente, a sua adhesão.

{*J Diário do Senado.=Se88So n."» 136 de 8 de Julho de ]91.'.=Pagina 5.
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Emquanto o tenente Pinto Garcia, procurava metter em or-

dem a intantaria, o capitão Sá Cardoso e o alteres Brandão, pro-

cediam identicamente para com a artilharia.

A derrocada dos projectos seria uma fatalidade.

Tiveram o seu desanimo evidente e não o occultaram:

— Já calculava. Justificaram-se os meus receios! confiden-

ciou o capitão Sá Cardoso.

Antes porem e n*uma previsão menos pessimista, já outro

revolucionário exclamara, ao dar-se o contratempo de desenga-

te de um tirante n'uma das carretas de artilharia.

— Mau começo, rapazes. Temos de acabar bem!. . .

Como que para lhe dar razão salvou tudo d'es5a prevista

catastrophe, o sargento Mathias dos Santos.

Desmontando rápido, coUocava uma das abandonadas peças

cm combate.

Soou um tiro.

Quiz se mais tarde dizer qufe esse acto de coragem, devido

tora ao 2.® sargento da 3." bateria Carlos Marques Alexan-

dre. (.)

Certo é porem que o executor íoi o sargento Mathias, se-

gundo depoimento dos seus companheiros do momento, entre

os quaes o commissario naval Machado Santos (••) e o sargento

Firmino Rego e o capitão Sá Cardoso.

Outros feitos praticou porém o que lhe valeram na hora dos

prémios, a promoção a i.° sargento.

Ao estampido reboou um grito de enthusiasmo idos rebel-

des.

Era a primeira granada disparada em nome da Revolu-

ção.

Ia ella cravar-se e explodir no prédio io5A da rua Saraiva

de Carvalho, fronteiro á rua Ferreira Borges, com esquina para

% rua do Patrocínio.

Abria-lhe uma brecha de 5o centímetros de diâmetro, indo

terminar os seus eôeitos n'um talho em frente, não sem que os

(*) O Seculo=^Out\ihro de 1910
(**) Relatório de Machado SaDto8=Pagina 70.
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estilhaços attingissem a guarda municipal, recuando appressa-

da.

N'esse prédio, considerado histórico, era mais tarde (•)

collocada pelo constructor civil José Pedro Martins uma lapide

um quadrilátero de mármore de 1 metro e 14 centímetros de

comprimento por 60 centímetros de largo, tendo como motivo

decorativo, na extremidade da parte superior a bocca de canhões

em bronze e nas da parte superior, as culatras. Ao centro uma
granada e em letras douradas, a seg<nntc inscripção ladeada

por duas palmas de bronze:

«Local onde explodiu na madrugada de 4 de Outubro de

191 o, a primeira granada para a implantação da Republica.

Disparou esse projéctil o heróico regimento de artilharia i. Uma
commissão de patriotas.»

Os insurreccionados, refeitos com esse passo auxiliavam com
as espingardas e pistolas, o canhoneio, mas n*uma precipitação

que quasi victimava o sargento Firmino da Silva Rego, collo-

cado á testa do grupo.

Outro tiro de peça trazia o destroço da parte da companhia

da Estrella, emquanto outra seguia o ti'"oteio, forçando quasi ao

silencio o núcleo dos assaltantes, presumindo, pela escuridão,

maior eôectivo nos contrários.

Chegou a correr o boato de que n'e5se encontro íôra morto

o commandante geral das guardas municipaes, coronel Mala-

quias de Lemos
O boato, era até reproduzido no dia 4, com o desmentido

inherente, pelo órgão governamental O Imparcial.

De facto, Malaquias, não sahira do quartel do Carmo, por

determinação do commando de divisão.

De ambos os lados se pretendeu reivindicar victorias e as-

sim veremos o coronel Malaquias de Lemos, ailegar

:

«De tudo dou conta, sem perda de tempo ao quartel gene-

ral, pedindo auxilio para a quarta companhia. Esta conseguiu

(*) 28 de Janeiro de 1911.
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deter a marcha da artilharia, mantendo-a em estado de inação

até que ella deliberou retroceder.

«E creio bem que, se dispozesse de maior, eflectivo ou au-

xilio lhe tosse prestado, ai teria ficado encravada a artilharia re-

voltosa.»

Por seu turno Josd António dos Santos Belém, na sua des-

cripção (*) também firmada por Luiz Augusto Ramos, Joaquim

Rodrigues Alves da Costa e Modesto Duarte Garcez, accentua

para os rebeldes também um ganho da acção, embora dando

egualmente nota dos receios que se seguiram a essa primeira

lucta nas ruas: e registando ate' uma inicial feição indisciplina-

da, de contrariedade aos evidentes desejos de fuga:

«3 horas e i 5.— Ouve se de súbito uma descarga, alvejan-

do os revoltosos.

«Era a 4.* companhia da guarda municipal que atacava de

flanco. Immediatamente os soldados e civis romperam fogo vivo

dando tempo a que o commandante mandasse assestar uma
peça. Era o primeiro incidente de combate; todos, soldados e

paizanos, correram a provar que não temiam as balas inimigas!

Apóz varias descargas, trocadas entre os dois campos, o capitão

Palia faz uma granada, que põe em debandada a companhia

assaltante

!

«Este primeiro triumpho é saudado com gritos de Vtua a

Republica ! tínhamos desbaratado o inimigo, indisciplinando-se

na tuga.

«3 horas e 20.—Este incidente se nos deu a victoria, fez

receiar ao commandante uma chacina no caminho e essa ideia

fêl-o retroceder, certamente para buscar um caminho novo. Na
tébre d'aquella noite histórica, nós chegamos a conceber a ideia de

que o capitão retrocedia, para regressar ao quartel. E então

n'uma resolução que não admittia entraves, tomos postar-n'os

junto do palácio do Conde da Anadia, e ahi, de espingardas á

cara, bradamos ao bravo capitão Palia:» — Olá, capitão! O ca-

minho é para lá!»

(*J SubsidioB para a Historia—A acçSo da choça Buíça=f<0 Paie de 5
de Novembro de 1910.
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«Umas dúzias de paizanos, contra um regimento de arti-

lharia!

Imagine se, por esta, quantas loucuras sublimes se pratica-

ram n*esta noite!»

A derrota e fuga da municipal é egualmente descripta em
depoimento do revolucionário dr. Álvaro Bossa.

Cumpre accentuar, todavia, que, erradamente, José António

dos Santos Belém, cita como tazendo parle da columna que se

defrontou com a 4.^ companhia da 'guarda mrnicipal, o capitão

José Aftonso Palia, quando este sahiu com a 3.* bateria, indo

com a i.^ o capitão Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, com o qual

se deu o lance da rua Ferreira Borges. (•)

A municip?! foi de facto vencida ali, mas não sem paten»

tear firmeza de animo.

Ao reterir-se á apresentação de Machado Santos no quartel

do Carmo, ainda o coronel Malaquias de Lemos, diz:

«Trocámos breves palavras, e dizendo-lhe eu que tacil lhe

tinha sido conseguir a victoria retrucou-me que a guarda mu-

nicipal bastante os havia incommodado na madpugada de 4 na

rua Ferreira Borges, ao que contestei que, se eu commandasse,

mais ainda os teria incommodado e ali deveria ter sido sufoca-

do o movimento revolucionário, e, quando assim não aconteces-

se, talvez ainda áquella hora não estivesse terminado.»

A Monarchia soflrera o embate inicial, nas ruas, e a Repu-

blica creára novos alentos.

A columna revoltada esperou, receosa de outras emboscadas

tendo ali aviso de que havia soldados occultos pelas esquinas.

Não existiam.

E' certo que bem perto estavam lorças que poderiam orga-

nisar a revindicta do desaire infligido á força do capitão Pinto

da Cruz.

(•) Citam assim o facto, em contrario de José Belém, «A Revolução

Portugueza», de J. de Abreu, pagina lò4; «Como cae um trono» («La Revo-

lucion en Portugal»^ pagina Ibõ; «Como ee implantou a republica em Portu-

gal» («Notas de um revolucionário») pagina 61; «Relatório de Machado San-

tos», pagina 70; «Memorias da Revolução», pelo sargento Gonzaga Pinto,

pagina 34 e o Relatório Cfficial do capitão José AffoLSO Palla.=N. d'A.
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«O commandante de Infantaria 2, postado no largo da Es
trella, portanto tão perto do local onde se deu o encontro, não
perseguiu os revoltoso.-*, ou por considerar que a sua missão era

apenas deífensiva, e não offensiva, ou porque não tivesse já

grande confiança no seu regimento. Não seria. Noto apenas que

em toda a bibliographia revolucionaria o regimento de infanta-

ria 2 figura como uma torça d*elles, revolucionários, em todos

os planos de revolução desde i9o8 até 5 de Outubro. O tacto é

que eu estava nas Necessidades, onde tora chamado, onde ficara

retido por serviço, e tudo isso se passou com o meu completo

desconhecimento. Se eu permaneço no logar que tomara quan-

do me chamaram ao telephone do Paço, talvez as coisas corres-

sem d'outra íórma. Uma das interioridades da artilharia, é o

perigo de ser atacada em marcha. Se sobre os artilheiros revol-

tosos cae uma tracção mínima das torças fieis, era d*uma vez a

Rotunda !» («)

Nada se tentou.

O troço mais importante de lanceiros 2, cuja orientição não

exprimiu em absoluto uma ousada tentativa de deteza á realeza

— teve antes conhecimento do abandono de duas peças, por

aviso trazido por dois populares.

«Tempos depois appareceram dois populares, a avisar que
os revoltosos haviam abandonado duas peças na rua Ferreira

Borges, tendo apenas um tiro, ao serem atacados pela muni
cipal.

« — E não toi ninguém verificar se era verdade?

« — Fui eu.

« — Com quem ?

« — Sósinho. Ainda encontrei um bando de populares que
me avisaram que não tosse, porque ia passar ao quartel de in-

fantaria i6, onde me victimariam. «Tanto taz hoje como ama»
nhã!» respondi, seguindo.

« — E como estava infantaria i6 quando lá passou?

(*) Joaquim Leitão.=08 Cem Dias Funestos. ^ (Processo e condemna-
ção do ultimo presidente do couselho de 1910, António Teixeira de Sousa, e
ao seu livro ^-Para a Historia da Revolução»^ Porto-1912 = Depoimento do
coronel Alfredo de Albuquerque=Pagina 224.
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« — O portão fechado, guardado por sentinella que nada

me disse. Chegado á rua Ferreira Borges, lá dei com as duas

peças, ambas sem culatra, uma com a lança partida e a outra

também impossibilitada de se mover. Voltei á Estreita, a par-

ticipar isto mesmo ao coronel Albuquerque, Já se ouvia tiro-

teio para os lados do largo do Rato (era provavelmente o ata-

que á esquadra de policia, que se entregou, sendo desarmada).

D'ahi a pouco, o meu coronel incumbiu me de ir explorar se o

Aterro estava desimpedido, isto é se tinha livres as communi-

cações por ali.» («)

Na altura d*esse incidente de armas, o encontro das torças

na rua Ferreira Borges, perto passava um nucito de relativa

importância, e evocam-no os sargentos de lanceiros António Gon-

çalves Dias e Mário Augusto de Menezes Machado, no seu de-

poimento integrado na «Resposta ao ex coronel Altredo de Al-

buquerque», (**) pelo major Thomaz de Sousa Rosa:

«Quando a columna chegava á altura da travessa da Estre-

la dava-se o recontro na rua Ferreira Borges entre as íôrças do

commando do capitão Sá Cardoso e o pelotão de infantaria da

guarda municipal que se postara ao cimo da Rua do Patrocinio.

Nenhum dos regimentos interveio, seguindo pacatamente pri-

meiro para o largo da EstreUs e depois para a Rua de Santo

António.»

A columna mencionada era composta por lanceiros 2 e in-

fantaria 2, destacada para a Estrella por ordem do commando
de divisão.

A perpetua visão de uma contra-revolta enérgica e per-

turbante, lançava nos rebeldes um continuo receio.

Pelos raros que de frente se propunham encarar a sedição

avaliavam a catastrophe d'um unitário acto repressor.

Pensando em lógicos, mas não realisados ataques de entra-

ve á marcha, houve indecisÕe.s.

A despeito, porém, do silencio que se seguiu a essa victo-

ria inicial, o effeito foi desnorteante.

í#) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão.— Pagina 78.

(ik#) aO Mundo» de 15 de Dezembro de lyl2.
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Houve um conselho de officiaes.

A tomada das Necessidades constituiu-se n*um mytho.

O socego, apparente, que havia para alem fez crer n*um
abordado movimento e n'um massacre próximo a patentear-se

nos seus mais trágicos aspectos.

Tiveram elles aviso de que a guarda do Paço se não insur-

recionara.

Dos corpos do exercito vigilando no Aterro e rodeando a

regia moradia.

Extranha coincidência:

Em toda a parte se combatia mas em toda a parte se julga-

va íalha a acção.

O capitão Sá Cardoso, propunha o retrocesso até á Rotun-

da, afim de esperar o desembarque dos marinheiros, e ainda o

encontro com as forças do capitão Palia.

O avanço seria um passo arrojado, mas não Iructifero.

A orientação foi de seguro effeito e alentados com a esperan-

ça de próximo auxilio da armada, o que tão rápido não se da-

ria, eííectuou-se o regresso pelo caminho antes percorrido.

As balas da guarda haviam attingido as lanças de algu-

mas viaturas, partindo-as e victimando três muares.

Necessário íoi pois o abandono, com os respectivos carros

de munições, de duas peças inutilisadas logo, sendo retirados

pelo i.° sargento Carlos Alexandre a culatra de uma e os per-

cutores da outra, tudo levado pelos revoltosos.

Esse material, desprezado, era depois vistoriado pelo tenen-

te de lanceiros 2, Estevam Wanzeller, assignalando a existência

de duas peças, se bem que Machado San:os no seu relatório, (a

paginas 70) se refira apenas a uma.

Prevaleceu comtudo a afiBrmativa do primeiro.

Essa mesma posse é registada, com verdade, em todos os

relatórios, como o de Sá Cardoso, e até no do coronel Malaquias

de Lemos, como sendo de duas peças e trez armões, removidos

para o quartel da Estrella, embora sem bases houvesse uma
contradicta nc esboço (*) descriptivo do dr. Álvaro Bossa:

(•) «O Século, de 9 de Outubro de 1910
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«A. primeira bateria avançou para a Estreila, acompanhada
pela infantaria. Tivemos um encontro com a 4.* companhia da

guarda municipal, que derrotámos, pondo-a em íuga. Tendo-se

porém, partido as lanças a duas peças, tivemos que as abando-

nar.

« — E perderam-nas?

tt — Não. Inutilisamol-as temporariamente, para que não

caissem em poder do inimigo. Se assim não íôsse podiam tazer

uso d*ellas contra nós. Horas depois fomos recuperal-as, sem en-

contrarmos resistência. A primeira bateria reuniu-se com a se-

gunda, ao fundo da Rua de S. João dos Bemcasados, avançan-

do depois até ao largo do Rato.»

Na Rua das Amoreiras, avistavam a columna de Aôonso

Palia, que de Campolide se dirigia para o largo de S. Roque
n'uma previsão de ali se poder reunir aos grupos revoltados de

caçadores 5, infantaria 5 e engenharia.

Tal plano, se se desse, não seria coroado de exiio, como já o

sabemos.

Em plena rua das Amoreiras, junto á rua de S.João dos Bem-
casados, se formou um breve conselho de ofiBciaes, onde se re-

feriram os successos da Estrella.

N*uma confusão, alguns narradores da marcha da columna,

quizeram forjar combates perturbadores do conselho, e d'ahi o

desmentido opposto por outros, por attribuir erradamente, o ata-

que á facção revolucionaria, na rua das Amoreiras, como o

mencionado nas descripçÕes da breve palestra dos officiaes junto

á rua de S. João dos Bemcasados.

Relegando para essa altura a controvérsia, cumpre accen-

tuar que em paz se realizou o novo conselho dos graduados re-

volucionários.

O capitão José Aflonso Palia, propunha-se seguir o anterior

roteiro até S. Roque, mas Sá Cardoso, julgando falha a tentati-

va, alvitrava a Rotunda, ideia que depois quiz dar como occa-

sional

:

iComo ignorávamos o que se tramava nos outros regimen-

tos, cumprimos á risca a parte que nos competia fazer no plano

geral. E, assim, eu saí com a primeira bateria que se organisou
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para ir reforçar a força das Necessidades. Mas, não podendo se-

guir esse intento, por encontrar uma força da municipal na rua

Saraiva de Carvalho, e sabendo que se não tinha revoltado a

columna das Necessidades, retrocedi e vim encontrar-me com

as forças do capitão Palia, que ainda no cumprimento do plano

ia em direcção a S. Roque. Em vista das noticias que eu trazia,

deliberámos tomar a posição da Rotunda, para esperarmos no-

ticias e resolver depois. A posição das forças da Rotunda ioi ac-

casional.

« — Então a posição da Rotunda foi occasional?

« — Foi.

« — Mas diziase que haviam escolhido esse campo por ser

favorável a operações militares?

« — Certamente. Mas devo dizer-lhe que foi escolhido como

posição de espera, nunca suppondo que se havia de tornar cm
posição de deffensiva, aliás teria escolhido outro.»

Comtudo fazia isso parte do plano não só do capitão Palia

como de Machado Santos :

«O permanecer na Rotunda na manhã de 4 de Outubro,

depois da retirada dos officiaes, não foi pela força das circums-

tancias! Era já plano antigo, discutido e aprovado na Alia Ven-

da da Carbonária! O official a quem coube a sorte de seguir á

risca o plano que ideara, orgulha-se do bom resultado colhido,

e, a lembrança do successo faz liie despresar as injustiças dos

correligionários e até dos seus companheiros d'ârmas, que, dc'

vendo a vida e as benesses que disíructam, ao seu trabalho e á

sua tenacidade, o tentam por todas as formas desconceituar na

opinião publica, inventando intenções que nunca teve, despei-

tos e ambições que não conhece!

«Esquecem-se as boas almas que o vencedor da Rotunda,

em 5 de Outubro, seria tudo o que quizesse ser n'este paiz! Es-

quecem-se de que nada desejou para si e que tudo tem recusado.»

Retrocedendo ao alto da Avenida, realisavamse as velhas

intenções, segundo as quaes, o parque Eduardo VII, seria toma-

do por parte de artilharia 1, protegida por infantaria 16.

Restava,© que esquecido foi, o occupar das alturas da Gra-

ça, para garantir os efíeitos d'essa posição.
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Acceite o alvitre de Sá Cardoso, fundiam-se as columnas

tomando a chefia superior aquelle official, por mais antigo.

Um pelotão de intantaria, com o commissario naval Macha-

do Santos, abria caminho, como guarda avançada ás 9 peças,

divididas em baterias sob o commando do alferes Alberto Ca-

macho Brandão e capitão Palia, ladeadas por pelotões de infan-

taria sob o mando dos tenentes Alberto da Silva Paes e Jayme
Augusto Pinto Garcia, cerrando a fila, loo revolucionários ci-

/

\'^

AIFERK8 BRANDÃO

vis, armados de carabinas, revolveres e projecteis e dirigidos pe-

lo tenente Manuel Luiz dos Santos.

A marcha continuou sempre enthusiastica, a despeito de al-

gumas perdas se contar já.

Novo embaraço se lhes quiz oppôs.

Emquanto a guarda avançada de intantaria i6, do com-

mando de Machado Santos, assaltava, ante um ataque da poli-

cia, a esquadra do Rato, pondo em fuga os agentes e distribuin-

do os revolveres aos paisanos, a cauda da columna era alvejada

do alto do muro de um quintal junto ao Arco e jardim das

Amoreiras.

VOL. III PL. 42
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A investida toi violenta, para se procurar derrubar esse nú-

cleo de revoltados, mais iorte em coragem e em fé de que a

numero.

Conseguia-o de momento

O povo apavorava-se e abandonava uma das peças que se-

guiu, destravada pela rua da Escola Polytechnica.

Bem se reassumia o animo.

O capitão Palia mandava assestar as peças para derrubar o

obstáculo.

A intantaria, porém, formando, íez uma descarga e de novo

a municipal era vencida.

Aindd sob tiroteio, o revolucionário Augusto Nunes, com o

conductor da peça destravada, ia buscai a, reconduzindo-a até

junto dos revolíosos, do palácio Palmella, na rua D. Pedro V, á

Avenida.

A causa era do povo e pelo proloquio, o que o povo quer,

Deus o quer.

Foi esse incidente o que trouxe contusões, por se julgar ter-

sc dado durante o conselho de officiaes, e com base em descri-

pção de João de Moraes Carvelia: (*)

aFoi perto da rua de S. João dos Bemcasados que a pri-

meira escaramuça se travou. Porem, tão insignificante ella loi,

que 05 que seguiam atraz mal ouviram alguns tiros, não che-

gando a precisar de se immiscuirem na contenda. A guarda

municipal íôra obrigada a recuar e íugir.»

Desmentiu a veracidade do ataque na rua de S. João dos

Bemcasados, um dos chetes revolucionários, Manuel Lourenço
Godinho, dizendo no seu relatório, já aqui citado :

«Quem ler a exposição íeita por este senhor, e que esteja ao

tarto de como tudo se passou desde a primeira hora em que
os regimentos de artilharia i e intantaria i6 sahiram para a

rua, observa íogo que o sr. Carvelia não esteve em nenhum dos

pontos em que elle afiBrma ter estado.. Em primeiro logar não
houve ataque de esjeeie alguma da parte da rua de S. João dos

Bemcasados. D*este lado o ataque que houve toi da parte dos

(*) O Século de 29 de Outubro de 1910.
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populares que n*esta rua se achavam, mas com palmas e vivas

e muito enthusiasmo.»

Todavia é obvio esclarecer essa contusão nascida das affir-

mativas de Mcraes Caivella, que, de tacto, se retere apenas ao

ataque do lado do jardim das Amoreiras, em que visada toi a

columna do capitão Palia e que apparece descripto de (orma

a tirar de duvidas, por Gonzaga Pinto, () que do núcleo asse-

diado fazia parte:

«Mal tínhamos chegado ahi pelas alturas do Jardim das

Amoreiras, quando vieram dizer que a columna ia ser atacada

por torças de cavallaria e de infantaria i6, que na quasi totali-

dade ficara formada no quartel. Tomaram-se immediatamente

todas as precauções para deflender a retirada e abrir caminho.

«N'esse sentido uma peça foi collocada, apontando á em-

bocadura da rua de S. João dos Bemcasados e outra em direc-

ção ao jardim. A noite estava escuríssima e apagados os can-

dieiros de illuminação publica. A columna que continuava a

sua marcha, estendia-se já desde o largo do Rato á Cruz das

Almas.

aN'essa altura a fuzilaria inimiga rompeu fogo do lado do

jardim publico e dos terrenos separados pelo muro que segue ao

longo da rua. Os deôensores da columna fizeram togo nutrido,

prestando óptimo serviço as praças de infantaria i6 que nos

acompanhavam. O togo adverso callou-se de prompto.»

O tacto apparece de idêntica tórma exposto por Machado

Santos, no seu relatório.

De obstáculo em obstáculo, mais célere se procurou tornar a

desorganisada caminhada, menos impulsiva já em enthusiasmo

do que em receios.

No caminho reuniram-se lhe os grupos de Abílio José Pe-

reira da Silva, Francisco Neves Brosque, António Lopes Pinto,

Manuel P'erreíra, João Rodrigues da Silva e José Maria Bap-

tista.

Sahindo das Amoreiras, endireitaram á rua Alexandre Her-

culano.

(*) Memorias da Mevolução =Pagina 'àõ.
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Já então a marcha se tornava de desordenada em reflexo de

pavor, phantasiando-se emboscadas a cada volta de esquina.

Breve pois, novo terror se espelhava nos rostos dos revolu-

cionários e a columna, de tropel, fugia vertiginosamente pela

rua Alexandre Herculano, tornejando para a rua Castilho, onde

parava aos gritos formidáveis dos ofiBciaes e sargentos, impon-

do a ordem, para que fracasso não houvesse.

Todavia, as praças escondiam-se junto aos reparos das peças

e emquanto os conductores das muares de artilharia se escapa-

vam, a gente civil, ao exemplo da militança, bateu em reti-

rada.

Os graduados procuraram obstar á evasão dos timoratos,

buscando subtrahír*se a combater, quando para isso á rua ha-

viam vindo.

Os capitães Sá Cardoso e Palia e o alteres Camacho Bran-

dão, percorreram raivosos o arruamento, tentando a reorgani-

sação aos gritos de:

— Alto! alto! Ordem!
Persuasiva se assignalou ainda a táctica do alteres Quares-

ma, chamando a si os evadidos, suspendendo-lhes a fuga com o

convincente meio:

— Oh filhos! isto asísim não pode ser. E' preciso ordem e

coragem, de contrario não fazemos nada!

Em desordem comtudo endireitou a gente revoltada pela

rua Braamcamp.

D'esse pânico não foi suflBcientemente descoberta a causa,

antes se patenteou ella sempre como envolta em extranheza, pe-

lo capitão Sá Cardoso : (*)

«Na rua Alexandre Herculano deu-se uma scena que ainda

agora não comprehendo. Ouvimos ali um enorme tiroteio, não

sei se para atacar, se para desmoralisar. Não sei a causa nem o

fim d'aquella fuzilaria. O que sei é que se deu o pânico, e a co-

lumna desmantelou-se e marchou em debandada até á rua Cas-

tilho. Ali conseguimos juntal-a, mas ainda assim seguimos em
contusão até á Rotunda.»

(*) O Imparcial de 14 de Outubro de 1910.
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Por seu lado, Machado dos Santos, descreve assim esse

terror: {«)

«A columna inetteu á rua Alexandre Herculano, em direc-

ção á Avenida, e, n*essa rua estabeleceu-se um pânico tão gran-

de que difficil íoi reorganisar o pelotão para repellir o ataque

do inimigo. O elemento civil baralhando se com a tropa, impe-

dia os movimentos d'esta e teimando em conservar-se junto dos

soldados tornava difiBcil o commando.»
Pretendeu esclarecer (*-) esse ponto, a descripçaodochete re*

volucionario João de Moraes Carvclla, assignalando um ataque

não citado aliás nos vários outros relatórios com responsabilida-

de oiâcial de auctoria:

(Continuando o andamento, nada mais de novo succedeu

até á Braamcamp Freire. Foi aqui que a cavallaria da guarda

municipal voltou a incommodar-nos.

«Estava na Rotunda e nós descíamos a referida artéria. Es-

te recontro foi mais renhido do que o antecedente. O ataque

fora inopinado, e entre os nossos estabeleceu-se certa confusão

a ponto mesmo de se darem tiros a torto e a direito, correndo

todos o risco de ficarem sob as balas dos seus.

oEu próprio, para escapar, tive de me deitar de bruços. Mas
a artilharia conseguiu assestar uma peça e fazer togo. O inimi-

go, deixando alguns cavallos mortos, fugiu precipitadamente,

deixando-nos livre a entrada na Avenida, de onde fôramos ata-

cados, e de onde iamos nós atacar de certa hora em deante.»

Identicamente falia o sargento Gonzaga Pinto, evocando

ainda o testemunho do cabo 49, José Martins, da i.* bateria, as-

signalando ambos um ataque da cavallaria e infantaria da guar-

da municipal, que, subindo a calçada do Salitre teriam assalta-

do a rectaguarda da columna.

Deu-se até como feito tiroteio de resposta ao da municipal,

o que não apparece relatado em nenhum dos relatórios dos offi-

ciaes directores d'essa forçada marcha, não servindo mesmo de

(*) «A Revolução Portuguezau=Relatorio de Machado Santos. = Pagi-
na 70.

(•*) O Século de 29 de Outubro de 1910.
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desculpa, o facto do commissario naval Machado Santos, seguir

na avançada, pois o ataque, annoiado como superior a cinco

minutos, decerto conhecido seria dos pelotões que á frente ca-

minhavam.

Sem responsabilidade de auctor, apparecia assignalado esse

combate, sob o titulo: «Ecos da Revolução» e sub-titulos «No
campo revolucionário da Rotunda— Notas d'um revolucioná-

rio que seguiu todas as tases do combate:» (*)

«Seriam 2 horas da madrugada. A cidade não apresentava

ainda signais de alteração, tendo as ruas o movimento normal e

denotando apenas surpreza e um certo receio nos transeuntes.

As tropas revolucionarias seguiam animadas, excitadas pelo pri-

meiro fogo, soltando vivas á Republica e agitando bandeiras

vermelhas e verdes. No largo do Rato tiveram uma pequena

escaramuça com a policia da esquadra local, que estúpida e des-

vairadamente pretendeu tomarlhes o passo. Então seguia já á

frente, de espada desembainhada, com a sua tarda de marinha

e a cavallo, o tenente Machado Santos.

«Presentindo a cavallaria da municipal em grande effectivo

tomou rapidamente posições, de acordo com os oflBciaes de arti-

lharia e assim pudemos dar batalha com vantagem aos dois es-

quadrões aguerrirlos de cavalleiros que pretendiam guardar

aquelle admirável ponto estratégico até á chegada de outras

torças fieis ao regime monarchico. Cerca das 3 horas da madru-

gada a cavallaria retirava em desordem, deixando muitos fe-

ridos e grande numero de cavallos mortos e vivos.»

Por seu turno, ainda José António dos Santos Belém, regis-

tava uma descarga sobre a avançada da columna, pelas torças

de artilharia 1, da rectaguarda, teita por engano, devido a ser

tomada pelo inimigo.

Vamos agora ver a formal contradicta ás citadas anotas

de um revolucionário».

E* certo que se deu* o sobresalto, não explicado por Macha-

do Santos, marchando na vanguarda da columna e devendo ser

(*) O Mundo de 7 de Outubro de liaO.
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O primeiro a constatar o iacto e até dado como o promotor de

esse ataque.

Teria nascido essa evolução retrograda, do ataque á muni-

cipal, na Rotunda, por bombas, parecendo aos revolucionários

que para ali marchavam, o inicio de um canhoneip contra

elles? ^^^
Relatado apparecia assim esse episodio:

«Artilharia i e infantaria 1 6 avançavam, perto, e, sabendo

da posição tomada pela guarda pretoriana, marchavam cautelo-

8ARGEST0 MATHÍAS DOS SANTOS

sãmente, pois se reconhecia a superioridade incontestável que

lhe dera o local.

«Eu, por um mero acaso, estava perto, e fazia já comigo

mesmo a previsão d'um combate terrível, que seria o encontro

das íorças n'eàse local de excepção, quando, subitamente, oiço

um formidável estampido e logo outro, e outro. . .

«Immediatamente vejo, a toda a rodada força acampada, al-

gumas formas abaixarem-se; eram cavallos que cabiam, certa-

mente feridos muito em cheio. Ao mesmo tempo nas fileiras

taz-se uma desordem indiscripiivel. Os soldados lançam os ca-
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vallos n'uma tuga desordenada, em quanto outros, cujas mon-
tadas tinham sido attingídas, tugiam dando gritos de horror, e

deixando no chão as pistolas e as espadas, que na corrida salta-

vam da bainha ...»

Quanto á sffirmativa de Moraes Carvella não soSreu desmen-

tido, e poderia deduzir-se que o assalto despercebido passou, na

marcha desorganisada, a alguns dos chefes do movimento, se o

não tivessem dado como intenso, e renhido.

Mas, parece certo que foi o estampido das bombas a base da

fuga dos grupos que retrocediam da Lapa.

N*essa desorientada corrida, endireitavam á Rotunda.



IX

A dynamite em acção— Novo destroço da guarda municipal.— Entra-
da na Rotunda.=Primeiros desânimos.=Iatenta-se ama marclia
sobre o Rocio^^Recontro com a municipal.=Retroce8So da colam-
na revoltosa de Machado Santos. = <-m lance da revolução. —
Forma-se a barricada.- Deserções. —Destino Incerto !

OUÇO antes, a rotunda, íôra abandonada, pela po

licia, que chegou a estar escondida, receosa,

n'uEDa mina do Casal do Monte Almeida.

A cavaliaria da municipal tomava posse do

J^<êS^^^^^ logar, promovendo sanguinolenta dispersão do
^'^TOl^lrifir elemento popular.

Ao avançar dos grupos revoltados tentou

uma sortida.

Seria uma hecatombe dos revoltosos.

Súbito um popular surgiu e desafiou a guarda, isolada.

Apontaram-lhe os revolvers,

A descarga encontrou o vácuo e o herce, em revindicta su-

prema, arremessou para a frente dos cavallos, em dois únicos

cestos, quatro bombas,

A explosão foi medonha e os resultados fataes.

A municipal semi-trucidada, íugia a galope desfechado, aban*

donando no campo os restos mutilados dos seus camaradas.

O acto arrojado era attribuido depois ao jornalista, redactor

àa «Capital» Francisco Xavier Carregal da Silva Passos, chefe

ào grupo «Redempção» mas sem que bem definida ficasse a

:sua attitude ali.

VOL. III — FL. 43



342 ARMANDO RIBEIRO

De facto, o seu auctor não ficou sufficientemente collocado

em toco.

Foi esse lance a origem da dispersão da avançada columna

que retrocedeu da Lapa.

Operara esse momento de receio a ignorância da scena, que

appareceu assim descripta, (») comocontradicta ao celebre alle-

gado combate das forças para a posse da Rotunda:

aVi já escripto— diz o nosso leitor— que foi infamaria

16 quem desalojou as forças da guarda municipal acampadas

na Rotunda da Avenida.

«Não é verdade, e posso-o dizer com a segurança de quem
o tendo visto» como as coisas se passaram, pode por isso testemu-

nhar com clareza. Quem realisou esse milagre, que a muitos es-

pantou, pela conta de valentia e boa organisação em que estava

tida a guarda, foi um popular, «um único».

«E* essa uma scena que nunca mais me esquecerá. A guar-

da tinha acampado havia minutos, e de ouvido á escuta, e pis-

tolas aperradas, esperava o momento propicio para o ataque.

tUm quarto e ultimo estampido se ouviu, mas, a esse mo-

mento, já as forças iam longe, em debandada, sem disciplina e

sem ordem.

«E* então que apparece, dominando o largo, um homem,^

um popular, que, sósinho em meio da desordem, parecia con-

templar com orgulho o campo da devastação. Aquclle indivi-

duo com quatro bombas de dynamiie bem aproveitadas, acaba

de inflingir á queda da monarchia a primeira grande der-

rota ...

«D*ahi a pouco chegavam as forças revolucionarias, que

acampavam em socego dominando a cidade.

Não houve realmente esse combate para a posse da Rotunda
pelas forças revoltosas, e prova-o o silencio n'essa pane, do re-

latório (**) do capitão AffonsoPalla, ao referir a marcha sobre a

Avenida, e registando ainda um equivoco flagrante no caso da
rua Castilho:

(») o Paiz de 18 de Outubro de llO.

(**J Adeaute uos referiremos mais desenvolvidamente a esse relatório.
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a Ao chegarmos á rua Lastilho, a columna foi novamente

atacada por um tiroteio vivissimo. Os soldados ccnductores apea-

ram se, desapparecendo um grande numero d'elles, emquanto a

infantaria e os civis faziam um tiroteio desordenado, não se sa-

bendo para quem, nem para onde. Notando que tinha havido

confusão, corri de um lado para outro, mandando cessar togo,

ordem que foi promptamente obedecida, reorganisando-se de

novo a columna, que proseguiu a sua marcha em direcção á

Rotunda.»

Variável é a hora assignalada como a da chegada á Rotun-

da e se Santos Belém, a dá como sendo ás 5 horas, e Machado

Santo?, ao romper da madrugada, outros, com menos bases to-

davia, a disseram feita ás 3 horas e meia. (=*)

Certo é porem que se eflectuou pouco depois das 4 horas.

Acampavam no local onde se estabelecera a íeirade Agosto.

Como que para os receber cm testa, achavam-se ainda todos

os mastros embandeirados e engrinaldados.

Foi de alegria essa impressão, a despeito do critico instan-

te de indecisões.

A coincidência, comtudo, era animante.

Acampavam na Avenida da Liberdade, como que a pro-

pheiisar essa liberdade que ali os jungia.

Seria ella o baluarte, d'onde só sahiriam para o acclamar

de Republica.

Estava ali a annunciada reivindicação popular-portugueza.

Mais sublime do que a franceza, mais nobre e altiva do que

ella, colhidos os louros, não dançaria sobre o sangue quente das

victimas dos contrários, mas sim collocaria nas mãos dos venci-

dos a haste, significativa, da oliveira apaziguadora. ^

Entrando na Rotunda, já o enthusiasmo não era o da sahi-

da de infantaria 16.

Notado foi esse evidente desanimo ante o socego apparente

da cidade.

O capitão Sá Cardoso, arengando aos revolucionários civis

e militares, acerca das responsabilidades que a todos irmanava,

(*) Para a Historia da Revolução, por Teixeira de Sou8a.=Pagina ?39.
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apontava que só decidida união e coragem promoveriam o

cftectivar do projecto que ali os trouxera, salvando-os das conti

gencias futuras.

De boa ordem se deram os conselhos, mas poucas horas de-

corridas, era esse ofiBcial quem, com outros, abandonava o peri-

goso posto, emquanto os civis e soldados n'elle se mantinham

arriscando a vida e o íuturo, ou tendo como minima visão de

desgraça, o presidio.

O descanço na tomada posição curto foi, quasi meia hora.

Machado Santos, então ainda subalterno na Rotunda, rece-

beu pelo capitão Afionso Palia, ordem para, em filas singelas,

marchar sobre o Rocio, costeando os prédios do lado oriental

da Avenida, emquanto outro troço desceria pelo occidental, dei-

xando livre os centros á acção dos canhões do acampamento,

onde se procurara antes pôr em foco a artilharia, e collocar em
torma a infantaria com 5o atiradores civis, únicos, pela deban-

dada do resto.

Preparou-se n*essa altura a sortida da municipal.

Em socego relativo seguia a columna de Machado Santos,

até perto do coreto quando a guarda, salva do efíeito das bom-

bas que da Rotunda a desalojaram, mas reagindo sempre, surgiu

em ataque impectuoso.

Cheia de teimosia, e verdadeira heróica luctadora pela cau-

sa raonarchica, tentou como leal, ao ponto de que para a revol-

ta apenas deu o musico de 3 * classe Augusto César Loureiro e

o soldado da 4.* companhia, José Francisco, (*) — com um
minguado núcleo, resto do destroçado de momento antes, uma
sortida ao acampamento, ainda em desorganisação e sem defesa

preparada.

Vejamos, inicialmente a descripção que do assalto fez o es-

trangeiro : (**)

«No tarda en precipitarse freneticamente sobre la Rotunda

la masa de ginetes, y comienzá á raventar á su pas bombas.

(*) Relatório de Machado Santos. = Pagina 92.

(**) Como cae un trono.=«La Revolucion en Portugal», por Augusto
Viveroy António de La Villa.=Pagiua 138.
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El campamento se corona de humo. La fusileria estalla violen-

tamente, y três granadas revientan sobre el alud de soldados,

que vacila, se deiiene, y ai fin, huye hacia Rocio, sin percatarse

de que cn la Rotunda reina loca desorden, y no, decierto, por

los estragos que ha producido la guardiã municipal y que se

reducen a un muerto aun cuando la terrible tropa Uego á unos

5o metros de campamento revolucionário. Reina loca desorden

y asi como los tuerzas leales huyen á una de caballo, nutrido

contingente de los revoltosos desampara una de las prezas y se

dá á correr, todo aterrorizado.»

Eram quasi cinco horas da madrugada.

Ao conhecer do perigo, o pelotão do 16, da chefia de Ma-

chado Santos, íormava em angulo para repellir a investida, pre-

vendo o auxilio da íorça que do lado opposto devia seguir, ta-

cilitando lhe o proseguir da avançada sobre a Praça de D. Pe-

dro,

Apercebida foi porém a deserção d'esse contingente, evolucio»

nando já a caminho da Rotunda,

Era novo empecilho á revolta.

Novo mallogro e nova visão de hecatombe.

No alto da Avenida soubera-se já da situação critica, a des-

peito da desordem que no acampamento reinava.

Um rapazito, correndo, levava ali o aviso do avanço da

guarda, Avenida acima, occulta pelas palmeiras e conduzindo á

mão os cavallos.

O troço descendente dos revoltosos e que foi surprehendido

teve o alarme por uma descarga, pelas carabinas.

Nova deserção de praças e populares, se lhe seguiu, ficando

apenas a uma das peças o capitão Palia, acavallo, o soldado 5i

de artilharia i e o i.° cabo José Martins.

Comprehendeu este a derrocada.

Tudo desorientado, com poucos se podia contar.

Assestou a peça a primeira que na Rotunda entrou em ac-

ção.

Dirigiu-se a Aflonso Palia, visto urgir actuar:

— Meu capitão, taco fogo!

— Fogo! ordenou o offi:iai. .
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Trez granadas, fenderam os ares, quasi simultaneamente.

A guarda era colhida, em tace mesmo do embryonario

acampamento, vencido se pelo ataque desse cinco minutos

""ais tarde.

Produziram porém effeito seguro junto do pelotão, que

soffriam perdas em cavallos e era soldados.

A metralha e apoz a fuzilaria, por um pelotão do i6, do

commando do cadete João Ribeiro Gomes fez retroceder os as-

saltantes que chegaram a ficar distanciados do acampamento
apenas 5o metros.

Destroçados, abandonaram no campo, com os cavalleiros

feridos ou mortos, os corseis inanimados.

Outros iam, de tropel, parar á Rotunda, onde um chegava

até arrastando a perna partida.

Para alarme, ao quartel do Carmo foi levado aviso de que

do encontro da municipal com as forças do Alto da Avenida,

resultara o desbarato completo do 4.° esquadrão.

Breve se desfazia o exagero pelo regresso ali de 3 soldado?,

salvos da manobra e que constataram haver-se dado o facto com
um pelotão da guarda, effectivamente destroçado.

Era a obra salvadora do baluarte dos revoltados feita pelo

cabo Martins.

Mais tarde, vel-o-hemos 2° sargento por distincção, de-

tido (3 de Fevereiro de 1912) como accusado de fazer parte de

um golpe de estado republicano, sendo promotor do processo o

mesmo capitão José Affonso Palia, como elle batalhador da Ro-

tunda, e n*essa hora, accusador, como official da policia militar,

embora accusado de idêntico delicto em exposição dosargenio Mar-

tms ao juiz auditor do 2 ° tribunal da i.^ divisão do exercito: (•)

«Ex."'" Sr. Juiz auditor do 2° tribunal da i.^ Divisãc do

Exercito:

«José Martins, 2° sargento de artilharia, preso na Casa da

Reclusão da 1.° Divisão do Exercito, tendo tido conhecimento

que o i.° sargento Manuel Ricardo Guerreiro, apresentou a V.

P>x.^ uma exposição referindo afíirmaçÕes feitas pelo 2.° sargento

(*) A Alvorada de 29 de Setembro de 1912.
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Jofé Joaquim dos Santos Callado, e pelas quaes não era licito

duvidar da innocencia do expoente; e, constando lhe que o mes-

mo i.° sargento, retirou por motivos que ignora, a sua exposi-

ção, vem ate V. Ex.^ pedir que a bem da justiça, seja inquirida

a veracidade das declarações do referido 2.° sargento Callado,

que o expoente com outros camaradas, que podem servir de tes-

temunhas, ouviu e são roais ou menos ?s seguintes:

« I .°— Que o sr. capitão José Aflonso Palia, era chele d*um

grupo que pretendia um golpe de Estado, por isso o incumbira

a elle Callado de varias diligencias para descobrir os movimen-

tos d'um outro grupo dirigido pelo sr. capitão Cabrita, e

que cumpriu com competência todas estas ordens.

«2.°— Que todos os s:irgentos que constam do corpo de

delicto em que está incluído o expoente, estão innocentes, e por

isso não deviam estar presos, mas sim os verdadeiros culpados,

que elle Callado muito bem conhece indicando os nomes de vá-

rios srs oíficiaes.

«3.°— Que um soldado lhe contou, que estando n'um jar-

dim, já de noite, em sitio occulto ouvira dois oíficiaes do seu

regimento (artilharia i) (aliarem sobre o golpe de Estado que

elle Callado como entendesse que era um caso de muita gravi-

dade o que o soldado lhe contava, deu d'elle parte ao comman-
danie do regimento. Que passado algum tempo, o soldado toi

transterido para o Ultramar, o que elle Callado achou bastante

extranho, e

«4.°— indicou que, em casa de D. Rosa de Queluz, e na

rua Augusta n.° 75, 2.°, havia reuniões em que se tratava do

golpe de Estado; que a entrada d*uma bateria do grupo a ca-

vallo, no quartel de artilharia n^ 1, era a senha para o mesmo
golpe de Estado.

a— Que o almoxarite do palácio da Ajuda, Armando Por-

phirio Rodrigues, sargento-ajudante Gomes e os 2.°^ sargentos

Salvação e Deirisco, de cavallaria 4, estavam ligados com os

elementos de artilharia i e com os quaes o referido 2° sargento

Callado, tinha ordem de se entender, e

«6.° — Que quando tez estas declarações, era para provar

que estava na posse de tudo que se passava e que podia proval-o
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com datas, horas e vários documentos que tem em seu poder,

dentro de uma mala.

«7.°— Que em certa occasião encontrou o sr. capitão Ca-

brita em automóvel acompanhado pelo almoxarife do palácio da

Ajuda, Armando Porphirio Rodrigues, e que muitas mais vezes

os encontrou conversando, ficando elle Callado, bastante admi-

rado quando perguntou ao mesmo sr. Capitão, se conhecia

aquelle paizano e recebeu resposta negativa, fazendo elle Calla-

do, do Cdso um certo mysterio.

• a8.° — Que uma noite que não se recorda, seriam 2 horas,

viu um individuo da classe civil acompanhado pelo sr. tenente

Mello Nobre e depois pelo referido sr. capitão Cabrita, ouvindo

dizer a um d'elles que era para jogar o dominó e a outro que

por aquelle caminho (portão do paiol) ser mais perto.

«9.°— Que prevenido, digo prevenindo, em lO de janeiro

do corrente anno, o sr. capitão Cabrita de que o accusavam «Je

fazer parte d'um golpe de Estado, este senhor lhe respondeu que

;á sabia que era accusado de tentar esse golpe de Estado, mas
que no dia seguinte faria um desmentido nos jornaes. Que no

dia seguinte lendo vários jornaes não encontrou o referido des-

mentido; que encontrando se, na escada da secretaria, com ©re-

ferido capitão, lhe fallou no promettido desmentido, dizendo-lhe

que os jornaes em tal caso não tallavam ; recebeu como resposta

que reflectindo melhor, achou conveniente não publicar nada a

tal respeito, mas quando qualquer pessoa lhe dissesse— o sr.

capitão Cabrita faz parte de um complot— a desmentisse ter-

minantemente; que foi ao referido sr. capitão Cabrita, que ou-

viu pela primeira vez, fallar em golpe de Estado.

«io.°— Que para pertencer a um dos grupos se fazia um
juramento por escripto; que elle Callado também o fez, rece-

bendo n*essa occasião um, feito por outro sargento. Que pessoa

que fizesse este juramento não podia ainda depois de desligado

do grupo, fazer quaesquer revelações, dizendo mais uma vez

n'esta altura que possuía vários documentos e que se os não ti-

vesse nada diria.

« I I .°— Que o ataque premeditado ao quartel de artilharia

í, era dirigido pelo sr. tenente Pimentel, da Guarda Nacional
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Republicana, e que este sr. receberia como recompensa a pro-

moção a capitão.

«l\2°— Sendo chamado ao telephone d'esta casa de reclu-

são em 9, o 2° sarge/iio Callado declarou íallar com o sr. com-

mandante de artilharia i e capitão Palia; na volta disse que se

elles viessem com o golpe de Estado que os escachava; passado

algum tempo rasgou vários papeis quepossuia n'um sacco, mos
trando-se bastante agitado.

«l3.'— Que elle 2° sargento Callado toi, por occasião da

ultima greve dos eléctricos, alliciado pelo sr. capitão Cabrita

para a continuação do golpe de Estado ^ue estava projectado

para janeiro do anno corrente.

«14/*— Que ouviu pela primeira vez dizer ao i.° sargento

Humberto de Sousa Mello, em lo de janeiro, que o sr. major

Bastos, chete do estado-maior e o sr. capitão Cabrita, faziam

parte de um golpe de Estado.— (a) José Martins, 2° sargento.»

Retrocedendo ao primeiro ataque da Rotunda.

A deserção da força que devia seguir paralella á rua, impoz

a Machado Santos o rápido recuar até ao acampamento, para

ir íormar na Praça Marquez de Pombal, mantendo a deteza

das embocaduras das Avenidas Duque de Loulé e Fontes Perei-

ra de Mello.

Desistindo da m.archa sobre o Rocio, mas pondo em deban*

dada os que se pretendiam reapossar do ponto culminante da

Avenida, a Revolução assumia, de tacto, os direitos da tomadia

da Rotunda.

As communicaçÕes com as ruas que com ella ligavam, eram

logo guarnecidas, emquanto a infantaria se entrincheirava nos

atalhos postoriores da Feira de Agosto.

Pouco passava das cinco horas da manha.

Um ataque, do lado do Mafdouro Municipal, e ainda e

sempre pela guarda municipal, era inutilisado com um tiro de

peça.

Havia barricadas feit?s.

Tudo serviu: bancos, cadeiras, o madeiramento de algumas

desfeitas barracas, emquanto outras se transformavam em ten-

das de campanha.

VOL. III FL. 4i
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Entre descantes revolucionários se vae carregando a me-

tralha.

Um grupo se destacou indo liquidar a esquadra de policia

da Rua Rosa Araújo. Os agentes eram desarmados, debandando

em paz uns e adhenndo outros.

Na lucta houve um desastre.

Um dos civis, caiuesphacelado pela explosão de uma bomba

que deixou cahir.

As vedetas bradavam:

— Quem vive?

Eram detidos e collocados, com armas, na linha de togo, os

paizanos desconhecidos em transito ao alcance dos vigias.

O súbdito írancez, Gustavo Matre, engenheiro, arvorava lo-

go na sua casa da Torrinha, a respectiva bandeira, convidando

os revoltosos a respeital-a.

Dentro do acampamento Machado Santos a cavallo, percor-

ria toda a linha de defeza ladeado por dois sargentos, dando as

ordens para previstos ataques.

Collocou-se uma peça em cada uma das embocadur&s do

acampamento, em frente da rua Braamcamp, Avenidas Fontes

Pereira de Mello e Duque de Loulé, e ruas oriental e occidental

da Avenida da Liberdade e frente ás terras de Campolide.

A sua guarda e acção éraconãada ao resto das forças do \6

de infantaria e aos populares que restavam, não muitos, porque

outros haviam já abandonado o posto, e entre clles, o chefe João

de Moraes Carvella : (*)

«Uma vez na Rotunda, assestámos as peças nas direcções

já conhecidas e passou-se depois o que já é dominio publico, e,

portanto, de desnecessária rememoração.

«Devido ao excesso de trabalho, fui assaltado de uma cólica

e, por consequência, invalidado para o combate, tendo de reti-

rar. Não o fiz, porém, sem deixar a minha arma a um atirador

de confiança, que quasi a chorar, me supplicava que não desse

a outrem.»

Mais outros desapparecimentos se iriam dando, embora

(*) O Século de 29 de Outubro de 19] 0.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 351

mais tarde nascessem controvérsias singulares, onde apoz o as-

salto de sediciosos á conquista da victoria do ideal, vinha o as-

salto á conquista de prioridades ou notoriedades d'essa lucta da

audácia contra a quasi indifíerença.

Se alguns fugiram, outros surgiram a tudo dispostos.

A' barricada chegava, pira a lucta, o revolucionário Amé-

rico Lopes de Oliveira, da loja' .
• Montanha.

Curioso depoimento (*) é o d'esse ingresso na Rotunda, se

não pelo lado guerreiro, pelo definir do estado moral de alguns

dos combatentes das horas em que tudo era perigos

:

«t — Eu tinha entrado em casa muito excitado, como você

calcula. Era a morte do Bombarda, era o signal para a Revolu-

ção. . . A minha companheira— a minha mulher— percebeu

qualquer coisa. . . «Nada, ahi ha segredo valente. . . »

«Procurei distrahil-a d'aquillo, e, á noite tui-me estender

sobre a cama, a descançar uns minutos. . . Depois mudei de

íato, puz uma flor no casaco. Porque não? Entraria em togo de

flor ao peito, galhardamente, como numa previsão segura de

triumpho. . . Mas a minha mulher viu: mudança de íato, áquel-

ia hora. . . Chapéu desabado, collarinho moUe. . . «Ah! com-

prehendo tudo! E* hoje a Revolução e tu vaes para a rua!»

«Diabo! Tomei a a mim, abracei-a: Minha amiga. . . mi-

nha querida amiga! E' o dever. E* a honra!» Palavras d'estas,

quando pronunciadas p'um momento solemne, não são indifle-

rentes a uma mulher.

«Sim, tens razão, parte! Mas, Américo: lembra-te. . . dos

nossos filhos!»

«Foi o momento terrível. E' verdade, o meu Álvaro! E o

outro que eu ainda não vira, e nasceria d*ahi a um mez! Se eu

não voltasse! O pequeno dormia, entrei-lhe pelo quarto den-

tro. . . Foi um beijo só. . . Um unico. . . Mas que beijo! Quan-

do sahia, pareceu-me que eu tinha sorvido a carne, e os nervos,

e o sangue todo d'elle. . . Mas— coisa curiosa! — á ma-

neira que eu avançava, e me approximava da Rotunda, forma-

va se em mim uma grande tranquilidade e o pensamento que

{*) A Republica de ri de Outubro de 1911.
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me dominava, não era já a ideia de ver o meu filho, mas a de

ver triumphante a Revolução! Que concluir? Que o pae abdi-

cava, cm prol do patriota? Não lh*o sei dizer: o que lhe garan-

to é que ninguém amará mais o seu filho do que eu amo este

que aqui tenho, o meu Álvaro. . .

«Mas que quer? Lembrava-me de que, deixar um nome
honrado, é já quasi tanto, para o filho, como deixarlhe o pae...

vivo!»

Para lá iam, egualmente, por falta de armas para a sua

missão de assalto aos quartéis, os revolucionários Telles de Le-

mos, Rodrigues Simões, dr, Carlos Amaro e professor António

Francisco dos Santos, este fazendo parte da barraca Garibaldi^

da G- .
• P- .

•

A mulher portugueza também quiz quinhoar do posto ar-

riscado.

Desfeito o plano da cathechisação da engenharia e detido o

chefe de barraca José António de Oliveira, o Oliveira dos bo-

netSf a mulher, Maria de Oliveira, vinha de abalada até ao alto

da Avenida, para gritar ao primeiro oflScial que se lhe deparou;
— Sr. Machado Santos, aqui me tem !

A' falta de armas, era lhe entregue a missão de propaganda
junto das tropas do Rocio.

Enveredando pela Avenida abaixo, cum^ril-a-hia, incitando

á rebellião, pela republica, as praças e sargentos:

«Do acampamento meite Avenida abaixo, embrenhase en-

tre os soldados que, desde a praça dos Resfiuradores até á em-
bocadura das ruas Augusta e do Ouro, esperam ordens do quar-

tel general. Ahi, corre, voa, vae d'um lado ao outro, talando

aos soldados e aos sargentos, A sua palavra é persuasiva, abala,

convence. Fala na pátria enlameada, a pedir que a regenerem,

invoca a historia aviltante de sessenta annos de monarchia.

«Camaradas, lembrem se de que são portuguezes, e que
Portugal quer andar para deante!» (•)

Regressou porém sem que coroados de êxito visse os seus

exforços.

{•) A Republica de 5 de Outubro de 1910.
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No acampamento, no ultimo poste dos eléctricos, ôuctuava

já uma bandeira verde e vermelha, tendo ao centro, em branco,

um barrete phrigio.

As sombras da madrugada iam cedendo o logar ás primeiras

claridades matutinas e as aves cruzavam-se assustadas por sobre

o guerreiro baluarte, que se aprestava para um ignorado fim.

Quem sabia se uma derrota !. . .

E o que haveria nos navios?

E em Alcântara

!

Deixando o alto da Avenida, vamos perscrutar os meandros

da revolta a bordo, visto que d*ali partiu o signal para os suc-

cessos que precederam a tomadia do quartel de marinheiros.

Abandonemos de instante o posto principal da sedição onde

o nascer da alva envolvia nas suas meias tintas, os primeiros

vultos desanimados.

Não havia retorços.

Não havia mais adhes5es do exercito nem se sabia da ar-

mada.

Dos primeiros, muitos mesmo retrocederam, pois o emba-

te da municipal, a visão terrorifica de uma chacina, trouxera

larga copia de deserções.

Só o povo se manteve bem unido, se bem que desalentado.

Comtudo, depois das 5 horas da minhã, não deixavam de

saudar, na passagem, com dois tiros de peça postada na Ave-

nida Duque de Loulé, o esquadrão da municipal que pela rua

de S. Sebastião da Pedreira, ia guardar a casa do chefe do go-

verno.

A partida estava a jogar-se, e o destino que a ella presidia,

conservava o seu enygmatico sorriso de sempre. . .
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A sedição no «Adamastor». = A revolta a bordo do «S. RaphaeI«=A
locta contra os offíciaes ^^Detenção dos graduados. = Episódios
da tomadla. = A bordo do «D. Carlos». = Situação extranlia= A
fragata «D. Fernando».=No «Pêro de Alemquer», no «Berrlo» e
na corveta «Mindello».

marinha toi entregue um papel importante na

projectada revolta.

D'tílla viera até o estribilho revolucionário

do pontapé na bola^ nascido do tacto de na ins-

trucção de jogos desportivos, se incluir o de

foot bali, traduzido livremente pela phrase que

tornou os iniciados conhecidos entre si.

O leccionamento era aproveitado para propaganda sediciosa

e saliente essa juncção de attribuiçÕes, nasceu, como senha, de-

pois approvada pela junta superior revolucionaria, o thema de

pontapé na bola.

Da armada devia partir o signal para o movimento.

Não chegou até ella a ordem para a annunciadora salva de

3 I tiros, mas, recordadas anteriores determinações, seria íeita a

de 3.

A phantasia chegou, é certo, a dar como ouvida na cidade,

e talvez por suggestão do projecto íeito, uma salva de 3 i tiros,

á I hora e trez quartos da madrugada e destinada a saudar a

bandeira da Republica hasteada no D. Carlos
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Visava mais a alentar desanimados, doque a constituir infor-

mação integra, pois não só elles se não deram, como o cruzador

não içara a íiammula democrática, o que apenas fez pela violen>

cia, na noite seguinte, a de 4.

Foi o Adamastor^ o primeiro navio a assumir as responsa-

bilidades da sedição naval.

A bordo estavam de serviço os 2.°' tenentes João Mendes

Cabeçadas Júnior e Saldanha, este de quarto.

A' meia noite recebeu elle a ordem de prevenção, levada

até ali por um official, n*um vapor do arsenal.

A eterna duvida sobre a eflBcacia das tenções republicanas,

fez-lhe desprezar o lacto, extranhavel, de o ofiBcio, conâdencial,

lhe ser entregue aberto.

Necessitava comtudo de communicar em carta as deter-

minações superiores ao commandante e notifical-as egualmente

aos mais officiaes.

Foi logo para a secretaria redigir á machina a circular de

regresso aos camaradas e o aviso ás praças de licença para que

recolhessem.

Apoz a participação ao commandante, encetou o serviço pe-

la circular

:

«Aviso— Ao official Almeida Henriques do cruzador Ada-

mastor.— Do official de serviço do cruzador Adamastor.— Por

ordem superior deve apresentar se a bordo d'este navio ás—
horas, devendo para esse fim soUicitar um vapor do arsenal—
Bordo do Adamastor^ 4 de Outubro de 19 10.— O official de

serviço.— A. D. Saldanha.— 2° tenente.»

Feitos alguns, a uma praça era commettido o encargo de

os levar ao commandante, capitão de fragata Luiz António

A{rá.

O marinheiro, n*um escaler, endireitou ao Arsenal, onde,

encontrando o 2.° tenente Aragão e Mello e por elle interroga-

do, declinou o serviço que ia fazer: a entrega de avisos de pre-

venção.

Quiz-se attribuir a esse lacto, o desanimo levado ao Cães do

Gaz pelo official, pertencendo á guarnição do Adamastor

Pode elle, talvez, ter auxiliado o desespero do almirante
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Cândido Reis, mas é certo haver-se allegado (*) para a altitude

as más novas sobre infantaria i6, não se fallando sequer nos

navios de guerra.

Curioso é comtudo reproduzir essa versão (**) dada como
origem do mallogro do embarque do Cães do Gaz.

«O 2* tenente Aragão e Mello, decerto na excitação natu-

ral do momento, ao saber pela praça do Adamastor, a que elle

também pertencia, que o navio estava de prevenção, suppôs que

a bordo já estivessem mais officiaes do que os tenentes Saldanha

e Cabeçadas com o que o revolucionário contava, imaginou tal-

vez que se haviam adoptado providencias que lhe desmanchas-

sem o plano da tomada do navio, e viu tudo gorado.

«Não dispôs, comprehende-se, de serenidade para ligar aos

avisos de prevenção a pouca importância que, para indicio de

contra-revolução, clles continham. Esses avisos eram o pão nos-

so de cada dia, desde Fevereiro de i 9o8 para cá

«Toda a acção dos governos se limitava a prender nos na-

vios e quartéis as praças de terra e mar, e a deixar andar á sol-

ta a Revolução.

«Mas o tenente Aragão e Mello, nervoso, pouco confiante,

desanimou, e em vez de arrancar á praça os avisos que elle ia

levar aos officiaes do Adamastor^ deixou seguir os avisos, e íoi

levar anciosamente o seu desanimo ao cheíe militar.

c — Está tudo perdido!»

O trabalho de instrucção, não executado pelo tenente Fran-

cisco de Aragão e Mello, íoi fielmente posto em pratica pelo

marinheiro, não se apressando na entrega dos avises, de íórma

a obstar a que os officiaes se apresentassem cedo no navio, dií-

ficultando o movimento.

Assim, o capitão de fragata- só quiz aportar ao cruzador,

quando a victoría estava ganha e os outros nem ali chegaram a

ir, por tardia vinda e julgado irremediável mal.

Emquanto o marujo ia apresentar os avisos ao comman-
danie Luiz Aprá, que no local destinado ás horas, escrevia a

(•) Vide pagina 146 d'e8te volume.

(*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão.—Pagina 128.
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palavra /a, para que immediato tosse o regresso a bordo, aqui

continuava o tenente Saldanha a tracejar as restantes commu-
nicaçÕes.

O plano resultaria nullo.

A volta aos navios não se poderia effectuar, já pelo inter-

ceptar das circulares, na sua quasi totalidade, já pela retirada

das embarcações.

A tripulação, estava alerta, pois para a revolta fora preve-

nida ás I I horas e meia da noite da véspera, na feira do Agos-

to, pelo commissario naval Machado Santos, que ao cabo torpe-

deiro Carlos dos Reis Cadete, entregava ainda trez bandeiras,

destinadas ao Adamastor, ao 5. Raphael e ao D. Carlos^ e que

no dia 3 fizera ainda aviso ao 2.° sargento Costa Lima.

Improductivos eram portanto os cuidados do tenente Salda-

nha.

Junto d e!le, sentou-se o tenente Cabeçadas, seguindo com
sorriso mysterioso, os trabalhos do seu companheiro de ser-

viço.

Magro, de bigode louro, olhar irrequieto, sublinhou com
um encolher de hombros, as descrenças do camarada, citando a

inutilidade das continuas e injustificadas prevenções.

A bordo havia silencio completo, glacial, indiôerente até as

ordens emanadas da majoria general.

Mal c tenente Saldanha traçava mais alguns avisos, era-lhe

participado por um sargento:

— Sr. Tenente! Chegaram as licenças, com praças a mais!

O tacto, trivial, aliás, n*outras occasiÕcs, devia n*aquelle or-

denado regimen preventivo, suscitar uma fiscalisação attenta.

D'ella se não recordou o official, limitando le a ordenar so-

cego e a embrenhar-se na tarefa escusada.

Era meih noite e meia hora.

Quinze minutos depois, á hora precisa cm que em terra os

carbonários iniciavam a marcha sobre infantaria l6, o cabo

Carlos dos Reis Cadete, com os 2.°* sargentos, António da Cos-

ta Lima, Jcsé de Pinho Alves e José António da Silva, 1.° con-

tramestre João de Almeida Mattos, cabos artilheiros Silvestre

Fernandes, José Nobre e José Fillippe Morgadinho; cabo timo-
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neiro signaleiro, António Paes Gomes Júnior, 2.° conductor,

Francisco de Salles Barreto e dispenseiro Carlos José Guerreiro

davam o grito de revolta, afluindo em massa, á ré, com a ma-

rinhagem.

O tenente Saldanha, só então sentiu abaladas as suas des-

crenças e pretendeu remediar os erres d'ellas nascidos.

Sahiu rápido da secretaria, onde imperturbável ficava o te-

nente Cabeçadas e tentou, ao passar pelo armeiro, lançar a mão
a uma carsbina.

Afíastaram-no, emquanto uma voz soava do grupo dos amotU
nados:

— Se o sr. tenente dá mais um passo, morre!

— Hei de dar quantos passos quizer!

Deixaram-no seguir e apparecer na tolda, onde de relance

avaliou o que se desenrolava.

Comprehendeu que se procedera tarde e só então se recor-

dou egualmente do facto pouco tranquilisador, da abertura do

oíficio confidencial sobre prevenções.

Comtudo, apresentava-se ante a marinhagem em revolta e

que se não acalmou á sua apparição.

— Que se passa?

A maruja, sem se desconcertar, retrucou

:

— Passa que isto não pôde contmuar assim. Queremos ou-

tra cousa

!

— Qual?
— A Republica !

Quiz oppôr uma resistência, procurando concertarse com o

tenente Cabeçadas.

Não o viu.

Procurou descer para o seu camarote.

As praças, orientadas pelos sargentos António da Costa Li-

ma e José Pinho Alves, sob a direcção, occulta, do 2.° tenente

José Mendes Cabeçadas Júnior, haviam )á sido collocadas como
sentinellas á escotilha, para não o deixarem descer nem fcrmar-

se— lacto inexplicável n'uma prevenção rigorosa,

— O sr. tenente não pôde passar por aqui! griísram-lhc,

com as armas apontadas.
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O official assignalou de momento, completamente resolutos

quinze marinheiros, e por isso procurou convencer os restantes

a uma reconsideração.

Percebeu comtudo que a attitude dos outros, se não era de or-

dem a ir ate ao desacato dos galões do superior, pela violência,

era de completa cumplicidade com o acto preponderante dos ca-

maradas.

Houve exaltados, porém, temerosos das ailocuçÕes do tenen-

te, e do meio dos marujos sahiram vozes, não acatadas incitan-

do a homicido

:

— E' melhor acabar com elle !

— Acabem lhe o palavrorio a tiro!

A temeridade da Saldanha, corria parelhas com a sua ener-

gia e de braços cruzados, assistiu a todo esse desenrolar de pro-

messas de submissão, visando a entreter tempo, e de ameaças,

tendentes a quebrar-lhe a chamada á disciplina.

Exigiram lhe entretanto as chaves dos paioes.

Negou-as, embora as tivesse no bolso.

Procuradas outras, uma praça lograva descobrir a do paiol

de vante.

N'uma corrida rápida, o tenente lançandose ao marujo, ar-

rancava-lhe a chave e atirava-a ao mar.

O navio estremecia entretanto, ao echoar dos 3 tiros, indi-

cando para terra a adhesão de bordo.

A scena tora breve, mas o tenente Mendes Cabeçadas, aliás

conhecido no Adamastor como desaôeiçoado á causa monarchi-

ca, decidiu-se a tomar o logar que a revolução lhe confiara.

Approximou-se do seu camarada e disse-lhe:

— Saldanha, a tripulação deseja que eu tome o commando
do navio. Sempre fui republicano e estou decidido a tazel-ol

— Faça como quizer!

Ainda assim tentou impedir o acarretar de munições pira

junto das peças.

Pacientes, as praças n'um sorriso benévolo, responderam

que não iam carregar as metralhadoras, mas apenas trazer para

ali as granadas.

Mendes Cabeçadas quiz terminar a acção inefficaz mas per-
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turbadora de Saldanha e a um signal seu, um cabo torpedeiro,

seguido de alguns marujos armados, approximou-se do official

contrario aos seus desígnios e interrogouo

:

— Sr. tenente ! desejamos saber se deseja recolher ao seu

camarote ou ir para terra?. » .

N*uma altivez a que as pragas respondiam com cena ener-

gia delicada, retorquiu :

— Quem é aqui o official?

— O official é o sr. tenente, mas. . .

E outros remataram

:

— Mas a Republica é que nos manda agora. . .

Saldanha, rcinvocando a sua qualidade de official, affirmava

que não descia para o camarote, nem desembarcava sem ordem

da majoria.

A marinhagem íez signaes luminosos e, pela telegraphia sem

fios, procurou obter da estancia superior, a ordem do desem-

barque do official, aquém davam como impotente para suíiccar

o movimento.

A majoria estava comtudo semi-solitaria n'essa hora de re-

volta.

Ante a falta de resposta, resolveram abandonal-o á sua ac-

ção sem resultados.

Assim a alva surgiu.

Quizeram içar a bandeira republicana.

Saldanha, embora vendo inútil a sua intransigência, of poz-

se, braddndo que, emquanto estivesse a bordo não o consentia.

Fizeram se novos signaes e novas communicações pela tele-

graphia sem fios.

Não houve resposta.

Effectuaram rápido conciliábulo.

O íenenie tornava-se incommodo. Ou seria liquidado, sacri-

ficado em holocausto ao ideal democrático, ou posto lóra do

navio.

Tentouse, pois, uma mentira como meio de obstar ainda a

difiusão de sangue.

Transmittiram-lhe uma falsa ordem da majoria, para o de-

sembarque.
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Saldanha duvidou, mas, emquanto osdesensoflridos vocifera-

vam ameaças, outros, complacentes, affirmavam-lhe verdadeiro

o mandado.

Viu e por boa sorte, a insustentabilidade da situação.

Condescendeu em deixar o Adamastor.

— Desde que tomaram esse caminho, eu não quero crear-

ihes dificuldades. E como podem precisar dos escaleres eu vou

no bote. Bastam me dois homens para remar.

Emquanto lhe preparavam a bagagem, houve, dos mari-

nheiros, quem fizesse ver a inconveniência da sabida do official,

que, não hesitaria em procurar embaraços para a acção-

Chegaram-se a communicar ao tenente essas intenções, mas
a resposta, firme, de que ficando, oppor-se-hia a tudo, não tendo

melindres cm tazer saltar o navio, originou a manutenção da

ideia primitiva.

Era inútil o receio.

Saldanha, se não era pela Republica, não a contrariava em
absoluto e definem essa attitude, os trechos onde apparece o te-

nente, prescindindo dos escaleres para não crear dificuldades

aos revoltados e ainda, para os não expor, abdicando da con-

ducção ao arsenal: (•)

(iFerguntaram-lhe que embarcação queria para desembar-

car e onde queria saltar.

« — Desde que vocês tomaram esse caminho, eu não que-

ro crear-vos dificuldades. E como podem precisar dos escaleres

eu vou no bote. E bastam me dois homens para remar.

« — E que bagagem quer levar?

a — Primeiro os livros, depois as roupas que couberem.

aO impedido arranjou-lhe a bagagem, e entretanto a guar-

nição já não parecia muito inclinada ao desembarque do tenen-

te Saldanha que recebeu assim essa noticia :

« — Para mim tanto me faz ir para terra como ficar cá.

Emquanto estiver hei-de contrariálos sempre e hei dslhes dar

trabalho. Posso até lazer saltar o navio. . .

«O contra-mcstre passou palavra e do Adamastor pediram.

C*} «Diário dos Vencidos», por Joaquim Leitão=Pagina 3t.
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por signaes, o escaler a vapor do 5. Raphael para rebocar o

bote.

«O tenente Saldanha perguntou quem o queria aconíipanhar;

appareceu apenas o mestre que deseiara desembarcar por doença.

E para não expor as praças, o tenente Saldanha foi o primeiro

a dizer que não tazia questão de que o deixassem i\o Arsenal,

podendo leval-o a bordo de qualquer dos vapores que estavam

no Tejo, d'onde clle depois arranjaria a ir para o Arsenal.»

Saldanha teve ainda o convencimento de que toda a mari-

nhagem era pela revolta.

No abandono do cruzador, apenas o acompanhou o mestre

de bordo, e por doença pretextada.

O barco ia leval-os a Cacilhas, d'onde depois conseguiram

transportar-se para o Arsenal de Marinha,

A Historia se não vê em Saldanha um íraco e um desorien-

ta-lo, não deve registar heroismos, onde só se encontra uma co-

ragem eivada de confiança, nãoindo á sublimidade do sacrifício,

transigindo ás dificuldades e pitenteando-se rutila pelo arbí-

trio de generosidade dos revoltados, não querendo abusar da

força, mas executando a sua vontade sem constrangimentos et-

íectivos.

Saldanha é o symbolo da serenidade, inalterável até nas

mais criticas situações da vida.

A sedição encontrouo sereno e sem energias de repressão

violenta, talvez como o naufrágio o acharia sorridente e sem cui-

dados.

A revolução a bordo do Adamastor, não constituiu um feito

cpico da historia naval, e apenas »e notabilisou por partir d'aquelle

vaso de guerra o signal para o movimento em terra.

O tenente Saldanha, assumiu em todo a acto sublevador, a

figura banal de um empecilho á revolta, respeitado pelos revol-

tados, os quaes cumprindo as ordens da revolução a bel talante

não deixavam de acatar o official que aliás ali para elles nada

era.

O desiim quiz assim collocar bem alto as figuras soberbas

dos officiaes do D. Carlos, que, sendo contra a sedição, não dei-

xaram a espada na bainha, despresando o numero e a vida, e
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ainda a do martyr do Valle de Zebro, Frederico Pinheiro Cha-

gas, que, terminou com um tiro a existência que julgou sem
torças para combater o tacto consummado!. . .

A marinhagem do Aiatriastor estava segura do seu com-

promisso, reiterado pela salva do 5. Rapliael.

Fardada e municiada para desembarque, jurou se decisão

inabalável.

A' rfcrrota corresponderia a submersão do navio.

Quanto ao mais, á boa ventura.

E, quanto a mantimentos e munições se quiz dizer uma
posse a bordo de ração para trez mezes, devido aos preparati-

vos i^ara próxima viagem de instrucçáo de guardas-marinhas.

Por julgados insufficienie ou por necessidade evidente, pro-

moveu-sc a armazenagem de mais.

Da copia do Diario de bordo do Adamastor^ da assignatu-

ra do cheíe do movimento a bordo, 2.° tenente José Mendes
Cabeçadas Júnior, sob visto do i.° tenente António Ladislau

Parreira, vê-se

:

«Mandei a Cacilhas o sargento com algumas praças buscar

mantimentos que foram generosamente dados. Enviaram para

bordo dois bois mortos e uma vacca viva, que tinha sido aprc-

hendida n'um convento.»

O caso não passaria depois sem discussão e assim veremos

a camará municipal de Almada exigir ao governo o pagamento

da quantia de 160^000 re'is, de valor de 608 kilos de carne e

de uma porção de tabaco tornecidos pela junta revolucionaria

aos marinheiros do Adamastor e do S. Raphael.

Aos protestos republicanos, com base em haver-se dito que

a carne era de uma vitelía e dois bois encontrados (*) no con-

vento do Valle de Rosal, e o tabaco proveniente de subscripção

e oflerecido aos marinheiros, surgiu desmentido ao democrata.

(*) o Século de 27 de Outubro de 1910.
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de Almada, José Luiz, que erguera o extranho incidente, apon-

tandose-lhe a existência de um recibo passado ao marchante

Price pelo i.° tenente Ladislau Parreira em relação aos géneros

enviados para bordo.

Quiz se extranhar ainda a venda de tabaco pelo dedicado

em absoluto ao negocio de carne, mas por liquidada se deu a

controvérsia.

A bordo apenas houve o jubilo pela verificação dos precisos

mantimentos.

Um incidente o confirmou pittorescamente.

A vitella náo foi morta. A marinhagem affeiçoando-se-lhe,

conseguiu poupar lhe a vida até 5 de Outubro c á victoria, por

desnecessária a immolação doanimal, reivindicou a para si, col-

locando-lhe ao pescoço uma colleira com as cores verde e encar-

nada. (*)

Não se preoccuparam pois com as consequências do seu ac-

to de insubmissão.

Isso os levou, sob a chefia de Carlos dos Reis Cadete a fazer

retroceder, a tiro, o vapor do Arsenal, que cerca das 3 horas da

madrugada, ia levar aò cruzador o respectivo commandanie, ca-

pitão Luiz Aprá, o qual tendo recebido e acabado de preencher

os avisos expedidos pelo 2.° tenente Saldanha, seguira logo pa-

ra o arsenal e d'ahi procurai a alcançar o seu navio.

D'ali houve a interrogação:

— Quem vem lá?

— ("iommandante:

— Não pode avançar. Vá se embora e já, senão s tiro recua !

Forçado a retroceder, ao arsenal volvia, onde a tempo che-

gava de dissuadir o immediato, i.° tenente Almeida Henriques

de por idêntico transe passar.

Aprá, exerceu na Republica (i9i3) o cargo de chefe da 5^

Repartição de fiscalisação da Direcção Geral de Marinha, com o

posto de capitão de mar e guerra.

A revolução arvorara a sua bandeira e em nome d'ella e

d'ella escravos, os marinheiros fizeram do navio um baluarte.

(•) O Século de 12 de Outubro de lilO.
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Nada se sabia porém, de positivo, dos outros navios.

A situação era para desesperar,

Apparentemente só o Adamaitor c o S. Raphael haviam

adherido.

As attençÕes fixaram-sc sobre este.

Que se passava ali?

Breve chegaram novas de que, não só o acto de revolta não

decorrera sereno como no Adamastor^ mas que opposição havia.

Occupemos nos pois também do S. Raphael^ cuja carreira lin-

daria, alguns mezes depois, nos cachopos de Villa Nova de Gaya.

Ao S. Raphael a palavra de sedição tora levada pelo revo-

lucionário José António dos Santos Belém, mas, para confirma-

ção, os marinheiros enviaram a terra uma ordenança que au-

thenticou o aviso.

Prevenidos toram pelo marinheiro d'aquelie navio, Carlos

Cadete, que, em nome de Machado Santos, lhes íôra transmittir

a ordem, dada com duas bandeiras na feira de Agosto, a 2 de

Outubro.

A tripulação começou a aprestar se, embora simulando uma
indifíerença desnorteante para a oficialidade desasocegada.

Estava quasi toda, incluindo o commandantc, Polycarpo

José de Azevedo, que lograra chegar a bordo, ao contrario do

immediato, capitãotenente Anthero Elysio do Nascimento Tri-

go, que só compareceria na majoria general da armada cerca

das 5 horas da manhã de 4.

A situação era embaraçante, pela íalta não só dos officiaes

que deviam presidir ao movimento, como de machinistas.

Aguardou-se todavia o inicio dos acontecimentos, resolvi-

dos a assumir todos os cargos, a dispensar os agaloados que não

tinham comparecido.

Aos tiros do Adamastor^ não refrearam os Ímpetos de re-

volta.

Quiz-se reivindicar para o tiroteio de Campo de Ourique,

VOL. III — PL. 46



366 ARMANDO RIBEIRO

O inicio da sublevação ali, dizendoa nascida «quando a bordo

do cruzador S. Raphael ouviram os tiros de infantaria i6.» (*)

Devida toi cila poréni á acção principal do Adamastor^ co-

mo seria este ainda a arvorar (**) a primeira bandeira da Re-

publica.

Foi ainda o marinheiro José Malta, um dos que aitribuiu

(*••) o signal ao cruzador de cuja guarnição tazia parte:

«A coisa que nunca me esquece é ter commandado com o

Zé de Carvalho o S. Raphaèl até chegar o sr. tenente Tito de

Moraes. E olhe que fomos nós que levantamos a guarnição e

que demos com a peça o signal de revolução. . . isso é que não

me esquece. . . »

Base firme é o relatório ofiBcial, feito pelo segundo tenente

José Mendes Cabeçadas Júnior, authenticado com o visto do

chefe dos trabalhos da armada, António Ladislau Parreira.

Falia assim a «copia do livro de serviço d'aquelle cruzador»,

na parte relativa ao «dia 4 de Outubro de igio.»
«Pouco depois da meia noite do dia 3, veiu um vapor do

Arsenal cora um ofiBcial ordenando as prevenções. O sr, tenente

Saldanha, immediatamente mandou fazer circulares aos ofBciats

para se apresentarem a bordo. Pouco depois chegaram as licen-

ças e no vapor que os trouxe foi uma ordenança levar as circu-

lares. Deviam ser approximadamente o,h 45 m. (a m.) quando a

guarnição correu para a ré armada para prender o tenente Sal-

danha, Não exerceram nenhuma violência sobre o tenente; ape-

nas puzeram sentinellas á escotilha para o não deixarem descer

afim de armar-se. Os paioes foram logo arrombados e assim sa-

faram as salvas e fizeram os trez tiros combinados. Dirigiram as

praças, os primeiros contra mestre Mattos e sargentos Lima Pinto.

«Pouco depois o S. Raphael correspondia aos tiros; mandei
a gente que não estava tir?da para serviço a bordo, vertirse de
azul, calçar se e armar-se. Fiquei assim com a gente convenien-
temente armada e municiada, prompta a desembarcar.»

f*J «A Revolução Portugueza»=Relatorio de Machado Santos. —Pagi-
na 104.

*

('#»)31 Je Outubro de 1910.
(***) O Intransigente de 5 de Outubro de li)ll.
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Outro testemunho o affirma ainda: (*)

«E por volta da uma hora, os canhões do Adamastor, ac-

cordaram os echos tranquillos de Lisboa, fazendo retumbar o

signa] de revolta.»

— Viva a republica! gritaram os artilheiros José Malta e

Jobé de Carvalho.

Foi a chamma lançada ao rastilho.

Rodearam logo os dois cabecilhas, sob a chefia do cabo si-

gnaleiro Francisco Salgueiro da Silva, os marinheiros, Francis-

co Miguel, José Manuel Esteves, António Cardoso de Lemos,

João Capella, Joaquim Pedro Ginjeira, Manuel Madeira, Fran-

cisco de Sousa; artilheiros, António Nunes Lopes, António Ro-

drigues Marques, Frencisco Pereira, António Santos, António

José da Costa, Joaquim dos Santos Cabral, João Albino, Sebas-

tião Dias, Luiz António Pereira, Virgilio Marques Peralta, Ze-

pherino Gonçalves Pastellinho, Augusto Costa, Augusto Rodri-

gues; fogueiros, João Baptista, Joaquim Frade, Avelino da

Costa e Silva, torpedeiro, José Augusto Rodrigues de Almeida;

chegador, José Damião e grumetes, Manuel Rodrigues e Antó-

nio Guilhermino de Mello.

Ao tumulto acudiu logo o capitão de fragata Polycarpo Jo-

sé de Azevedo, com o tenente Alves de Sousa e aspirante ma-

chinista Victor Veiga.

Determinavam á tripulação a formatura na tolda, manobra a

que se recusou o grupo revolucionário, interrogando ainda o

commandanie sobre os motivos da ordem e o que queria dos

marinheiros.

Retorquiu com conselhos enérgicos, o ofiScial devotado á

realeza e tido como intimo amigo do assassinado do Terreiro

do Paço.

As praças precipitaram-se paia os paioes.

Polycarpo de Azezedo, fez escudo do seu corpo, afim de im-

pedir a passagem.

A tripulação viu que o offi:ial estava decidido a oppor-se-lhe.

(*j «A Revolução Portugueza» —Relatório de Machado Santos—Pa-
gina 104.
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Do grupo partiu um tiro e a bala entrando lhe no braço di-

reito toi alojar-se na parte superior do thorax.

Novos tiros o alcançavam.

O aspirante Victor Veiga, n*um acto de revindicta, quiz

abrir as válvulas do íundo.

Era a morte dos revoltados, era o heroismo procurando
n'>jm sacrifício o fim de um lance de revolta.

Impediram-no, o mestre machinista, José Maria de Amorim
e conductores, Joaquim Marques, Onotre Zepherino e Joaquim
Ferreira da Gama.

Elle e os outros eram (ogo detidos com guarda á vista, re-

colhendo ao camarote, Polycarpo de Azevedo, que ás 6 horas

da manhã era desembarcado, para, acompanhado de um medi-

co da armada, e entre uma íorça de marinha dar entrada no

hospital de S. José, d'onde sahia depois (i5 de Outubro) para

continuar o tratamento em casa, no largo do Caldas, 179, onde
era inspeccionado (i9 de Outubro) para effeitos de retorma, e

entrando desde logo no goso de 90 dias de licença, para con-

valescer.

Tinha 48 annos, era natural de Lisboa e filho de Joaquim
José de Azevedo e D. Maria Gertrudes Machado de Aze-

vedo.

O resto da guarnição adheria.

Cuidaram então em quem seria o commandante interino do

movimento.

Surgia um obstáculo.

Procurado o machinista naval, republicano. Madeira, queria

a maruja insurrecionada que elle subisse á ponte do comman-
dante.

Encontraram todavia uma recusa terminante, com base na

aggressão ao capitão de íragata Polycarpo de Azevedo.

Desligando-se de toda a acção, declarou constituir-se pre-

sionciro, visto como democrata lhe repugnar egualmente en-

travar o movimento.

O acto nobre é comprehendido e Madeira descia á camará
para ser desembarcado com os outros detidos, quando possi-

vel íosse.



\ KEVOLUÇAO PORTUGUEZA 369

Era perigosa a hora para indecisões e a bom caminho

levaram os sediciosos o seu arrojado leito.

Eraquanto o mestre de machinas, José Maria de Amorim
assumia as luncçÕes de engenheiro, e transformados os con-

ductores, em officiaes machinistas, os artilheiros, José Malta e

José de Carvalho, manobravam como officiaes de commando.

D'ahi as ordens para âccender as caldeiras e conservar o

navio sob pressão para navegar.

Içava-se a bandeira vermelha da revolução.

Patente estava que só elle e o Adamastor^ que o mesmo
fazia, se dispunham para as reivindicações democráticas.

O D. Carlos mantinha-se fiel, com a officialidade, á realeza,

a despeito da attitude da maruja, que a palavra de revolta tive-

ra na manhã de segunda feira.

Mas, porque não se associara ao acto da sedição, assim co-

mo a fragata D Fernando^ o Berrto e o Pêro de Alemquer?

Vejamos a situação a bordo d'esses vasos de guerra.

Não correra bem a acção sediciosa a bordo do D. Carlos.

A revolução tinha lá elementos poderosos, e como impulsio-

nadores principaes, os i.°* fogueiros Joaquim Coelho e Manuel

Joaquim (o França).

As ordens e contra-ordens, os afifastaram do local onde es-

tavam aptos a manobrar e á communicaçao, em i de Ou-

tubro, de que a commissão de resistência, havia resolvido o ad-

diamento, sahiram de Lisboa.

Um telegramma do commissario naval Machado Santos, por

intermédio do revolucionário Pinto de Lima, por tarde chegar

fez com que o regresso a Lisboa fosse a horas de não poderem

entrar a bordo do D. Carlos.

Iam para a Rotunda, na manhã de 4, emquanto baldada-

mente esperados eram no cruzador.

N'este, á falta dos prometlidos officiaes insurrecionantes e

dos marinheiros chefes do acto a realisar, os alliciados tentaram
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a espectativa para que entravada não tosse a revolta, não parti-

cipada totalmente para o navio, cuja tripulação apenas pelos in-

formes de terra se preveniu.

A' hora em que a juntd contava com o dedicado appoio do

D. Carlos, esperava este a chegada dos promettidos officiaes, e

a iniciativa de dois sargentos, Gilberto e Fausto, que orientados

por Machado Santos, deviam dar incremento á attitude rebelde

do cruzador;

«A guarnição do D. Carlos não tendo quem a dirigisse,

não soube revoltar-se; comtudo não íoi por falta de vontade.

Como para o i6 de Julho e (8 de Agosto havia posto o sargen-

to Gilberto e o sargento Fastio em contacto com um tenente,

julguei que este official continuasse dando instrucçÕes sobre o

«modus taciendi» da revolução a bordo. Enganei-me. O S. Ra-

phael seguiu as que out'ora lhe tinha dado. Por isso repito, se

França e Coelho estivessem a bordo, seguiriam o exemplo

dos seus camaradas do S. Raphel. Não esperavam por offi-

ciaes » (*)

A ordem de prevenção chegada ameia noite, se de surpreza

colheu em grande parte a marinhagem, de sobreaviso colheu a

officialidade.

Despertou suspeitas, a entrega, aberta, do sobrescripto, com
a nota de confidencial em que a ordem era dada.

Fechados íoram desde logo os paioes das armas, tomando
posse da chave o immediato, tenente Rodrigues Bello.

As praças, ao recolher, das licenças, reuniram citando ao

entrar os tumultos do Rocio e o frustado assalto á redacção do

Portugal, com phrases de enthusiasmo e incitamento.

O silencio fez-se breve, mas a postos ficaram.

Ao borborinho ouvido do Adamastor ergueram se lestas dos

macas, com intentos de secundar o que, sabiam, se estava pas-

sando ali.

Os tiros de bordo deram lhes novo incentivo.

O 2.° tenente Álvaro de Almeida Martha, de serviço, impu-

nha socego.

(*) Relatório de Machado Santo8.-=Pagina 113.
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Do Adamastor fizeram signaes luminosos, procurando atear

a revolta no navio que viam mantendo um aspecto neutral.

Houve um começo de insubordinação, logo softocado com
uma rápida intimação do official, que, affirmando desconhecer

o succedido a bordo dos outros navios, irisou disposto estar a

assegurar rigorosa disciplina.

Acalmou-se a marinhagem, aguardando debalde o appoio

promettido.

Impulsiva, uma praça teve qualquer palavra de reprimenda

á obediência dos outros.

Álvaro Martha, sereno, de relance avaliou a situação*

Proceder enérgico seria atear uma insubordinação.

Resolveu-se por um necessário acto de benignidade, tradu-

zindo, apparentemente, uma confiança cega na repressão em
qualquer momento

:

— Mistura-te com os teus companheiros e que eu não saiba

quem tu es !

Deu resultado a attitude

A fleugrca do tenente, desarmou, por instantes, a tempes-

tade que se ia desenhando.

Voltaram ao dormitório, embora de má vontade.

O proseguir da acção no Adamastor e no S. Raphael e o

ruido das descargas em Alcântara, e das granadas na Lapa,

reanimaram-nos.

Retrocederam á coberta, gesticulando uns, segredando outros.

Anciosos seguiram os signaes luminosos leitos dos dois cru-

zadores.

Os tiros de artilharia i, não dados no numero combinado,

trouxe-lhes um pouco de retrahimento.

A attitude do^ navios insurrecionados, tentava-os a imitalos,

mas desorientados pela talta dos superiores elementos dirigen-

tes, cingiram se a um commcdimento de obras.

A officialidade, por seu turno, observava uma impassibili-

dade desnorteante, e só cerca das 4 horas da manhã, ao termi-

nar o seu quarto de serviço, entregue ao 1.° tenente Bento Xa-
vier Vieira da Silva, o tenente Martha, cm logar de descer á

camará, se conservou no posto de vante.
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A maruja egualm°nte não voltara aos dormitórios, e não

julgara opportuno o ofiBcial violentar-lhe a altitude, que, para

elles, attribuiu a curiosidade.

O hastear da bandeira da revolta, deu-lhes impulso.

Quebrou-o á chegada, cerca das 5 horas e meia da madru-

gada, do commandanie do D. Carlos^ capitão de mar e guerra

Álvaro Ferreira.

Em breve conselho de offi:iaes, trocou impressões de terra

com os de bordo.

Conhecedor das intenções da marinhagem, que a ninguém
podiam illudir, mandou-a formar á ré e em rápida allocução,

ouvida impassivelmente, incitou-os ao acatamento da disciplina

para que á marinha não tosse a censura de fuga ao cumprimen*
to do seu dever.

Isso não obstou a que algumas praças conseguissem ar-

mar-se.

Os officiaes, persuasivos, obtiveram a deposição das armas,

não sem que outros marinheiros declarassem ao tenente Mar-

lha, n'um queixume, com o seu encoberto todo de ameaça :

a — Mas, sr. tenente, estamos sendo desleaes com os nossos

camaradas ! . . . »

A' resposta, por outros, de que a verdadeira deslealdade se-

ria uma altitude de revolta, submetteramse.

Aguardando estavam qualquer auxilio externo.

A bordo, e isso indicava a altitude dos marinheiros, não

havia chefe de revolta.

Estariam á espera d*elle?

Fallava-se do almirante Cândido dos Reis.

Viria?!. . .

Sem as necessárias armas nada podiam.

A officialidade, por seu lado, n'um conselho, percebeu que

não devia contar com a maruja para reprimir os successos dos

outros navios, e de instante, apenas se conseguiu a neutralidade.

N'um lance de anojo e desafio, todavia, o capitão de mar e

guerra Álvaro Ferreira, fez subir no mastro grande a bandeira

azul e branca, com as honras de ordenança.

Aproveitando as armas fornecidas á guarda que no lomba-



o sr. José Relva8 fallando ao povo da varanda da Camará Municipal,

apóz a proclamação da Republica.
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dilho formou ao erguer da bandeira, outros marujos, em alta

grita, pretenderam obter as carabinas.

Baldado empenho.

Prudentemente estavam fechadas nos depósitos.

Abriuse uma scisão firme entre os oíficiaes e as praças.

Estas, aggrupadas ficaram a um lado, n*uma perspectiva

ameaça de sublevação ao minimo attentado pessoal.

Os agaloados, limitando-se a uma precaução e a uma vigi-

lância, viram-se de facto, vencidos.

Se, de apparencia, o D. Carlos, de içada flâmula branca -

azul, significava um navio deflíendendo a monarchia, de verda-

dade era um rruzador em effectivo estado de subordinação á

revolta.

Do Adamastor e do S. Raphael, o perceberam, embora sem

ser em todas as suas minudencias.

Dos restantes nenhuns produziam preoccupaçÕes.

A* fragata D. Fernando iria, na manhã de 5, um troço im-

por-lhe a submissão, logo patenteada.

Quanto ao transporte Pêro de Alemquer^ assumia a officia-

lidade um aspecto exiranho, constituindo-se presioneira sem que

um só passo contra ella tosse dado. . .

Ergueram-se duvidas sobre o Berno, julgado prestes a con-

duzir torças para assalto aos rebeldes,

Comtudo, semi-desguarneciuo ficou elle até ao fim da tarde

de 4, sem que lembrado tosse para qualquer encargo anti-re-

volucionario.

Da corveta Mmdello^ desconheciam-se também as intenções,

mas desde logo se reservou para de manha um assalto, não por-

que temida fosse, mas visando a adquirir pólvora e armas,

n'aquelle navio depositadas

Analysado tudo a bordo dos dois revoltados cruzadores, e

do principal n'essa hora, o AdamdiStor\ prevista todavia uma
derrocada dos planos, já pela falta dos officiaes que deviam ter

presidido ao movimento de bordo, com Cândido dos Reis á fren-

te, já pela absoluta negação de noticias, pensou-se no quartel

de marinheiros e em buscar o seu auxilio.

Mas que se teria passado ali?. . .
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No quartel de marinlielros.=A invasâo.=Victima8 sobre vlctlmas. =
Falsos boatos —Novos auxílios =Balas de madeira.^Persiste a
a ideia da marcha sobre as Necessidades.=0 incidente de armas
entre a marinha e infantaria i ^Destroço de cavallaria 4. = A
marinha retrocede para o quartel = O baluarte de Alcântara.—
Os soccorros médicos.—Alvorecer de indecisões.

insurreição do quartel de marinheiros íoi uma
das mais tragicâs phases do inicio do movi-

menio revolucionário.

A armada, que puzera como que um ulti-

matum ao executar da acção, assumindo por

isso mais graves responsabilidades, resolvida es-

tava a tudo.

O fracasso seria a ruina.

Assim pois, resolveu derrubar os minimos obstáculos, e elles

só podiam ser representados pelos deflensores da causa opposta.

Poucos seriam, mas assim mais exalçada ficaria a firmeza

das suas convicções, o grandioso do seu sacrifício; tanto mais

notável quando a realeza, em redor de si, n'essa hora de trage-

dia e de lucto, sequiosa de dedicação, raros rostos amigos lhe

expressavam sentimentos, raros braços se armaram, Ica! e não

convencionalmente para seu appoio.

E, n'uma irrisão, bem minguados eram os sectários lucta-

dores da democracia.

Animados do espirito convicto que não actuava nos realis-

tas, esses núcleos pequenos, mas soberbamente encorajados, lan-
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çarara á terra a semente, d*onde germinaram, revolta victoriosa,

e centenas e centenas de combatentes. . .

O ataque ao quartel de marinheiros, foi portanto o trabalho

arriscado de reduzido numero de tentadores da sorte, que, mais

uma vez sorriria, admirada do golpe audacioso.

Os elementos pessoaes de combate eram diminutos em todos

os pontos,

A propaganda enérgica de Machado Santos, que é de jus-

tiça ver actuando nos diversos núcleos revolucionários, produ-

zira egualmente no quartel de marinheiros e em Alcântara

uma torte corrente de revoltados.

Em Alcântara, as reuniões eôectuavam-se n*uma taberna e

carvoaria da rua Correia Guedes, junto ao Centro Republicano

onde se juntava o grupo revolucionário do dono da loja, Manuel

Campos Moreira e os operários serralheiros Augusto Duarte

o Mocãj e José de Sousa e o celebre carpinteiro Francisco dos

Santos, o Chico Teso^ (*) envolvido nas arruaças de 1997 a João

Franco, e inventor e fabricante com os outros dois das bombas
de dynamite denominadas larangmas.

Como missionário da ideia teve também a republica o in-

dustrial, e proprietário da fabrica de guano da rua da Cruz,

Manuel Theodoro Secretario (••), que á revolução dava ainda o

gtnro, o commerciante Francisco Bonito.

Havia ainda a choça de José Madeira e a barraca de Au-

gusto Rodrigues.

C#) Das propriaa armas eram victimas era 10 de Julho de 1911. Quaado
08 serralheiros Augnsto Duarte, de 2 j annos, natural de Évora, filho de An-
tónio Duarte e Maria da Conceição, residente na rua da Cruz, 61, 2.°, e José
de Sousa, de 29 annos, natural de Lisboa, casado cora Cândida de Jesus, mo-
rador na rua Correia Guedes, 56, prece liam com Chico Teso, de b5 annos, na-
tural de Lisboa, filho de Rosalina dos Santos e Domingos dos Santos á des-

carga de 15 bombas das denominadas alaranginhas», resto das fabricadas pa-
ra a revolução e archivadas na loja 65 B da rua Correia Guedes, ao inicia-

rem os trabalhos do 11. ° projéctil, este explodia subitamente, por imprudên-
cia de Augusto Duarte que depois da extracção do fulminante, bateu com a

bomba sobre uma lage, para a sabida da dynamite e metralha. O imprevi-
dente e como se o destino quizesse mostiar o horror do projéctil empregado,
ficava com o braço direito esphacelado, bem como os dedos da mão esquerda,
tudo amputado; o José de Sousa queimado na cara e o Chico Teso com fundas
queimaduras na cara, mãos e pernas.

(**) Falleceu em 16 de Abril de IblS.



78 ARMANDO RIBEIRO

O cartucharne para o assalto ao quartel, onde os conspira-

dores se contavam tornecer, tinha como depósitos, os estabeleci-

mentos de Francisco Lamas e João Augusto de Andrade.

Eram tortes esses núcleos revolucionários e ao facto de to-

dos os projectos para o movimento.

De momento, a maioria não procedeu.

Apenas 18 homens iniciavam o assalto, mallogrado o plano

inicial de um disfarce em grumetes, para que a surpreza dos

assaltados obstasse a maiores violências dos grupos predispostos

á tomadia.

Axssim, o povc, como povo foi.

Não despiu os andrajos de proletário nem a blousa do

trabalho.

No quartel foram descobertas em parte as intenções pelo

2" sargento Alves, que d*isso fez participação ao l.° comman-
dginie, almirante Vianna, que ordenava secreto inquérito.

A elle escapou a entrada, cerca das 8 horas e me'a da noi-

te, de l5oo cartuchos, operada durante a investigação, e aic não

só o sonegar das circulares onde se determinava a comparência

no quartel de todos os officiaes, documentos que confiados a pra-

ças envolvidas no movimento, não chegavam ao seu destino, com
o trabalho empregado pelo i.'' sargento José dos Santos Guer-

reiro, e 2."*' sargentos José Gonçalves Ferreira e Rodolpho dos

Santos, para impedir que os sargentos de serviço, tidos como
adversos, prejudicassem o movimento.

Interdita ficou a entrada das rondas não orientadas nos pro-

jectos.

No quartel o signa! dos navios era já aguardado.

O aviso fora transmittido por Machado Santos aos cabos

Silvestre Fernandes Ferreira, José de Pinho, João Ignacio da

Rocha, José dos Santos Martins e João Luiz Monteiro; fogueiro

João Sardinha e grumete José Ferreira, fixando se também a l

hora da madrugada.

Ao 2.° contra mestre António Correia da Silva, confiara o

commissario naval Machado Santos, n*uma entrevista tida ás 9
horas da noite de 3, a bandeira verde e encarnada com a esphe-

ra, que devia ser hasteada no quartel.
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Foi elle um dos grandes impulsionadores da revolta.

Conhecia as regiões de Africa, por ter sido um dos bravos

^a notável campanha do Cuamato em 1907, ajudando sob o

commando do capitão Alves Roçadas, a novas victorias sobre

o gentio rebelde.

A realeza premiava o, lançando lhe ao pescoço o collar de ca-

valleiro da Torre e Espada do Valor Lealdade e Mérito ao mes-

mo tempo que elle se lançava ousadamente no campo da cons-

piração e ao ponto de se lhe attribuir «a conquista da marinha

de guerra para o ideal republicano.» (*)

De afinco íoi a tareia para derrubar a monarchia, mas cahi-

da esta, repablica victoriosa, pouco tempo gosou o premio do

logar de patrâo-mór da delegação marítima do Porto Santo.

A morte o colhia, a menos de dois annos (Julho de 19 12)

votado ac esquecimento, exposto nas seguintes linhas: («•)

«Porto Santo, onde se encontrava desempenhando as íunc-

ÇÕes de patrãomór da delegação marítima, talleceu o contra-

mestre da Armada António Correia da Silva, o celebre caho

António que os caudilhos republicanos tanto estimavam em tem-

pos idos e que, implantado o regimen condenaram ao esqueci-

mento, olvidando a sua mão calosa e boa, que tantas vezes

apertaram á laia de premio d'uma dedicação que ia até ao sa-

crifício.»

Impulsionando a sedição contra a realeza o tiveram os ma-
rinheiros.

Convencionado tudo, e talvez porque a armada era a única

que de desejo tinha o derrubar integral da causa monarchíca, a

postos se collocavam os iniciados no movimento.

Se o ccmmissario naval nem ás salvas alludiu, esperados fo-

ram ellas todavia, com base nas convenções tomadas para c i5

de Julho e 18 de Agosto d'esse anno.

Nem tod^s as praças eram conniventes e as sentinellas, na

maioria, desconheciam o projecto.

Ao soar os tiros de bordo, os quinze marinheiros cabecilhas

(*) «o Intransigente» de 14 de Julho de 1912.

f»#) «O Intransigente» do 14 de Julho de 1912.
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do movimento, e que fingiam dormitar, puzeram-se logo de pé,

armados, e fazendo armar a maruja adherente.

O chegador Francisco Palma, preso, com outro?, no quartel

por delicto disciplinar, ao borborinho, cuja causa conhecia, ar-

rombava a porta do calabouço e ia, com os outros detidos, ar-

marse e coadjuvar a revolta.

Ao alarme correspondeu o grito nervoso de alerta das senti-

nellas.

Era inútil.

A* manobra de dentro, iria corresponder a de íóra e d*essa

conjuncção de forças, a victor'a, embora sanguinolenta.

Os revoltosos sob a chefia do tenente António Ladislau

Parreira, estavam á porta.

O signal por elles fora ouvido também, se bem que o cabo

José dos Santos, n*uma explicável confusão, escutando os tiros

do quartel do i6, os affirmasse ao tenente Parreira, como par-

tindo da Estrella.

Unidos á ofBcialidade dirigente os poucos rebeldes só fize-

ram fé na própria coragem.

Uma das missões, a principal, sahia á l hora e 8 minutos

da papelaria Liberty, de Lamas e Franklin, na Rua do Livra-

mento, a mesma d'onde se escoaram para a distribuição clan-

destina os números incendiários da Revolta^ da direcção do in-

tervencionista José do Vallc e destinados ao combate da dicta-

dura franquista.

Gompunham-na, os civis, Francisco Gomes Lamas, Franc-

kelin Lamas, Joaquim Vaz, José iMadeira e Joaquim Alves, os

oíficiaes, i.° tenente António Ladislau Parreira, 2 ''^ tenentes

Annibal de Sousa Dias e José Carlos da Maia, 2.°' tenentes

commissarios navaes, Henrique da Costa Gomes e Guilherme

José Rodrigues, i.° sargento Victorino Gonçalves dos Santos, 2.°

sargento José Rodrigues, 2.°^ contra-mestres António Correia da

Silva e Armando Barata.

D'estes e sem fallarmos por agora dos oíficiaes, teriam ga-

lardão, pela republica, o i." sargento Victorino Gonçalves dos-

Santos, promovido a tenente para a 2.^ companhia da guarda

nacional republicana, com sede no quartel da rua Joaquim Bo-
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nilacio; e o 2.° sargento José Rodrigues, e 2." contramestre Ar-

mando Barata, promovidos a alteres, para a i." companhia da

mesma guarda, com aquartellamento nos Loyos.

Faltava a esse commettimenio, além d'outros officiaes, o !.•

tenente João Fiei Stockler, a quem foi expedido aviso telegra-

phico, cifrado, para o Algarve, onde se encontrava.

Marchando d*ali, achava cortada a linha férrea no Lavradio.

Não compareceu em Alcântara, mas veí-o-hemos proceden-

do ora persuasivo ora enérgico, na sublevação da escola de tor-

pedos em Valle de Zebro.

Ao núcleo disposto a exercer pressão sobre a gente do quar-

tel de marinha, breve se juntaram com algumas praças de ma-

rinha os grupos sah'dos do Centro Eleitoral Dr. Bernardino

Machado, na rua Maria Pia, 4.° l." e Sociedade Promotora de

Educação Popular, com sede no largo do Calvário n.° 6 e ainda

o grupo de José Madeira, com Manuel Jeronymo, Simeão da

Cruz, Francisco Ignacio Bonito, Trajano Zink, Francisco dos

Santos, José da Cruz, José Lopes do Rego, Jayme do Nascimen-

to, Accacio Abilio Bonito, Juvenal de Moraes, Guilherme Ma-

deira, Alfredo Santos, Carlos Campos, António Henriques, José

António da Silva e Joaquim António Torres, sahido do Grémio

Republicano de Alcântara, na rua Correia Guedes, 67.

Illudida fora a vigilância de inlantaria l, estendida á lar-

gura da linha térrea de Alcantara-Terra e da cavallaria, torira-

da na rua Maria Pia.

Os rebeldes da chefia do i.° tenente Parreira, aprest£.vam-se

para o acto em vista, collocando-se para isso no jardim da Pra-

ça de Armas, a W. do quartel, olhando a entrada principal.

As munições contaram se.

Sete bombas de dynamite e duas pistolas automáticas.

Debalde se haviam procurado mais.

Para que o destino fizesse vêr bem que a victoria mais a

eile do que a ninguém seria devida, o armamento de tarde trans-

portado para Alcântara, lôra collocado em local desconhecido dos

que com elle deviam proceder.

Quiz se ver no caso extranhavel uma traição e um myste-

rio. . .

VOL. III — FL. 48
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Mas quantos se não deram n'essa cadeia de lucias, onde só

a inércia dos deflensores da monarchia daria contingente mais

poderoso do que a defficiencia das armas e do que a diminutui-

dade dos revoltosos?!. . .

O revolucionário Júlio Victorino do Santos, era portador de

IO cartucrios mas nem só uma arma tinha.

A' 1 hora e lo minutos, iniciam a tomadia do quartel de

marinheiros pelo portão do lado sul.

A primeira investida falhou,

A sentinella do lado principal do ediâcio, fez também o

alarme.

Desarmava-a o tenente Carlos da Maia
A situação complicava se.

Súbito, o portão do jardim descerrou-se e como representan-

te d'esse audaz propagandista de todo o movimento. Machado
Santos, apresentou-se facultando a entrada á turba exaltada, o

2.° fogueiro João Sardinha, portador da chave que fora entregue

pelo cabo artilheiro José dos Santos Martins, o qual a tirara do

chaveiro do quartel com a ajuda do cabo da guarda, i.° mari-

nheiro, Gonçalo Ribeiro Gonçalves.

Já então havia mais populares e marinheiros.

Em contrario de outros depoimentos, o assignala o 2.° sar-

gento da armada José Rodrigues nos seus trechos «Para a his-

toria da revolução.— Notas d'um combatente»:

«Emquanto nós nos reuníamos na typographia Liberty,

reuniam-se no Grémio Republicano d'Alcantara, rua Correia

Guedes, 67, varias praças de marinhagem, e no Centro Bernar-

dino Machado e Sociedade Promotora de Educação Popular um
numero considerável da classe civil. Pela rua, o movimento de

marinheiros e populares era sensível.

«Mal se ouviu no relógio do Paço das Necessidades a i ho-

ra, eu, os meus camaradas oííiciaes inferiores e demais pessoas

da classe civil que estavam na typographia da rua do Livramenío,

saimos e fomo-nos postar no jardim da Praça d*Armas, a W. do
quartel de marinheiros, que iamos assaltar d'ahi a momentos.

«Chegaram ainda mais praças de marinhagem e populares.

Era um formigueiro de gente que vinha de todos os lados.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 383

«E* impossível dizer os nomes das pessoas da classe civil

que ali vi, porque eram muitas e bastantes desconhecidas para

mim. Da armada estavam: os cabos artilheiros Joaquim José

Lopes de Sá, José dos Santos Martins e Adolpho José Lopes,

cabos marinheiros Joaquim António, João Luiz Monteiro e José

iMartins, i.° artilheiro Ricardo Marianno, p^ marinheiros Eduar-

do Domingos da Fonseca e Ladislau Gomes da Gosta, 2 " arti-

lheiro Alberto Thomaz, 2.°^ fogueiros António Gonçalves e João

Sardinha, 1.°^ grumetes José Figueira e Manuel da Matta, des-

penseiro João António da Silva, padeiro Joaquim Correia, cosi-

nheiro de 2* classe José Augusto e corneteiros João António

d'01iveira e Manuel Cardoso.»

O 2° sargento António Rodrigues, desarmava logo a sen-

tinella, entregando a espingarda a um civil e intimando o ma-

rujo a callar-se.

Captada a adhesão do guarda ás prisões, cuidou-se logo,

por não apparecer a chave, no arrombamento da escuteria do

sul da parada, distribuindo se logo armas, trabalho executado

pelo corneieiro João António de Oliveira, ao tempo que egual-

mente dava entrada no quartel, o resto do cartuchame deixado

no Grémio Popular e trazido pelo cabo José dos Santos Martins

e 2.° íogueiro António Gonçalves.

Ao estrépito da invasão e ao alarme dos não adherentes,

accorreu á parada do sul, uma torça de marinheiros sob o com-

mando do i.° tenente Jorge Parry Pereira.

Tentava fazer frente aos rebeldes de fora e convencer os de

dentro, quando o chefe carbonário José Madeira o intimou a ren-

der-se e o i.° tenente Ladislau Parreira o convidava a adherir.

De salto cahiram sobre elle, á recusa, e ante a quietitude

das praças que commandava, o tenente Parry, éra apalpado

e preso.

Emquanto os insurrecionados se dividiam, indo uns ás ca-

sernas distantes para acordar os dormentes e mandal-os formar,

outros com os tenentes António Ladisla-i Parreira e José Carlos

da Maia, os i.'' sargento Victorino Gonçalves dos Santos e 2/'

sargento José Rodrigues e vários civis, entre elles José Madeira,

Francisco dos Santos, Trajano Zink e Accacio Bonito, perce
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bendo que podiam contar cora a maruja, m«^s nanca com aoffi-

cialidade, detinham, sem resistência, no jardim, no caminho da

parada superior, o !.• tenente António Pinheiro Silvano e 2."'

tenentes Alberto Carlos dos Santos e António Sérgio de Sousa,

que apenas formulavam negativa de cooperação.

Assim o i." tenente Parreira, intimando-lhes a rendição, viu

que lhe eram desde logo entregues as armas.

Confiando-os a alguns que os guardavam á vista, como ca-

minho inicial para o ingresso nos calabouços do quartel, d'onde

por extranha anomalia haviam sahido, livres, os marinheiros

presos por delictos de indisciplina,— o grupo galgava de rol-

dão as escadis que conduz.am á sala onde o commandante se

devia encontrar.

O almirante Carlos Maria Pereira Vianna, correu ao cimo
a indagar o que se passava.

O tenente Carlos da Maia, redarguiu :

— Vimos pedir lhe que se entregue, commandante.
— O tenente ousa, a mim, o seu almirante. . .

— Entregue se . . .

— Nunca!
— Entregue se, commandante, senão morre!

EUe, ordenou ainda á guarda, com voz de stentor, suppon-

do fazer valer a disciplina:

— Fogo

!

Não é obedecido porém pelos camisolas de alcaxa.

O almirante Pereira Vianna tentou enérgico impôr-se á ac-

ção da revolta e apoz intimativa, não acatada, e despresando a

própria vida, á mercê d'esse grupo de sansculoUes portuguezes,

armados ad libtrtum^ de punhaes, espadas, revolveres, e até ca-

jados, travava de pistola e destechava três tiros contra o mais

próximo, baqueando logo mais gravemente ferido, um cabo sig-

naleiro e menos gravemente outro marujo e o civil Accacio Bo-

nito, que ao hospital de marinha seria levado no trem do almi-

rante Magalhães e Silva.

Citam esta aggressão a Pereira Vianna dois relatórios.

Assim, Machado Santos, a paginas loo, diz:

«José Carlos da Maia com o i.» sargento Victorinodos San-
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tos, O 2.° sargento, José Rodrigues, o l.* marinheiro Gonçalo

Ribeiro Gonçalves e os civis José Madeira, Accacio Bonito, Zuik

tí Francisco Santos, intimam o i.° commandante, almirante

Vianna, a render-se, este responde fazendo togo com a sua pis-

tola, terindo três homens. O almirante C. M. Pereira Vianna,

recolhe a casa terido.»

O relatório oflBcial entregue ao governo provisório pelo i.°

tenente António Ladislau Parreira, declara :

«Presos os oíficiaes de serviço, para determinar a posse com-

pleta do quartel, faltava prender os commandantes, e para isto,

tendo previamente formado um núcleo para defender as sahi-

das, procedeu-se a buscas pelo edifício. O primeiro a descer foi

o i.o commandante que vinha só c armado e ficou entre portas

á entrada do corredor da porta principal, onde o tenente Par-

reira o intimou a render-se. Como resistisse, primeiro agitando

a espada e depois disparando tiros de revolver ou pistola, foram

também contra elle disparados alguns tiros, terminando por ca-

hir ferido. Em seguida retirou o núcleo, sendo o terido levado

para cima pelos seus creados, e continuaram a juntar^se na pa-

rada os contingentes das diflerentes casernas.»

Apparece comtudo uma divergência, a esse respeito, em de-

poimento (•) firmado por um dos actuantes d'essa scena, o 2°

sargento da armada, José Rodrigues, que se esquece porem de

citar o nome do i.° tenente Parreira:

aEmquanto as praças— das quaes nem uma só deixou de

adherir ao movimento— se iam armando e reunindo na para-

da sul, o tenente José Carlos da Maia, acompanhado por mim
c pelo meu camarada Victorino dos Santos e de alguns popu-

lares, dirigiu-se para a porta principal, apparecendo então á en-

trada do corredor o i ° commandante Carlos Maria Pereira Vian-

na. O tenente Maia intima-o logo a entregar-se; o commandan-
te, longe de aceitar a intimação levou a mão á espada para a

desembainhar. O tenente Maia, repetiu de novo: «Entregue-se,

commandante, senão morre!»

«O capitão Pereira Vianna respondeu com firmeza: «Não

(*} «A Lucta», de 29 de Outubro de lí<l().
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me entrego», e n*um movimento rápido tirou o revolver do
bolso. Antes de ter tempo de íazer íogo sobre nós, o pobre com-
mandante cahia varado por uma bala dos revoltosos. Emquanto
alguns populares tomavam conta do ferido, que agonisava, diri-

gimo nos para a parada.»

Se se attender a que Machado Santos, na Rotunda, não po-

dia estabelecer uma affirmativa, propriamente sua, sobre os sue-

cessos do quartel de marinheiros, e apenas tomar por base, de-

poimentos de outrem, estariam a chocar-se as allegaçÕes do 1."

tenente Parreira e do sargento Rodrigues, impossibilitando o

estabelecer da verdade, por maioria de indicações.

De idêntico parecer d'este ultimo, toi ainda um livro da

epocha : (*)

«Pereira Vianna chegou ainda a esboçar um movimento
para tirar o revolver do bolso, mas não conseguiu realisar o seu

intento. No mesmo instante cahia varado por uma bala.»

Vale, porém, á situação, trazendo ainda novos e curiosos ele-

mentos, não só sobre a acção geral do quartel como authenti-

cando as notas dos relatórios do i ° tenente Ladislau Parreira e

commissario naval Machado Santos, outro depoimento, o de um
dos assaltantes do quartel, o popular Manuel Jeronymo, que o

togo marcou no rosto, para vestígio da tentativa : (**)

«Prendemos as duas sentinellas e o official que na entrada

encontrámos, e os que se renderam ficaram sobre guarda de al-

guns. O primeiro aposento a que em acima entrámos foi na se-

cretaria. Estavam os officiaes Vilhena (mais conhecido* pelo iVi-

Iheninha da Pêra»), que é o i.° commandante, e o 2°, Carva-

lhosa Athayde. Nós, es populares, á ordem ds tenente Parreira,

armámo-nos. As cargas, porém, não appareceram. Subimos ao

dormitório e alarmámos os marinheiros. O desgosto pela ausên-

cia de armamento era pago pela franqueza e amisade com que

o nosso commandante se dirigia aos marinheiros despertados:

« — Vamos. Deixa lá as meias que podes bem lutar sem

(*) «Como triumphou a republica >.= «Subsídios para a Historiada
Revolução de 4 de Outubro de 19.0»j— Pagina 98.

(**) n'J Imparcial» de 24 de Outubro de 1910.
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ellas. O' tu, olha que para proclamar a Republica é escusado

casaco. Vamos a isto, rapazes!» Era um tumulto indescrip

tivel

!

— Quantos seriam esses marinheiros aquartellados?— per-

guntámos.

« — Talvez 120 homens.

« — Poucos . . .

« — Poucos, sim. Voltámos de novo á secretaria, aos outros

aposentos próximos corremos o que podemos. O com.mandante

Vilhena, quando chegámos á porta das armas mandou fazer to-

go. Engano extraordinário: as balas de carga eram de pau;

inúteis!

c — Talvez carregadas com propósito pelos soldados, não?

c — Talvez! Mas escute: um paisano, acto continuo áquel-

la ordem e áquelle tracasso, pregou-lhe com a coronha da espin-

garda na cabeça. Vilhena caiu desamparadamente. Mas conse-

guindo mover-se tez fogo com a pistola que possuia do arma-

mento oíficial; e essa carga veiu ferir o popular Accacio Bonito.

Romperam logo para elle três tiros, que apenas lhe passaram de

raspão pelo craneo. Ficou prostrado e desarmado.

tLogo em cima, de novo, o oíficial Carvalhosa Athayde

tentou prender c popular José Madeira, que passava para a se-

cretaria. Voltaram-se as senhas: toi elle preso, ficando sem a pis-

tola e uma mão cheia de balas.

«Foram então presos mais sete oíficiaes, que recolheram aos

calabouços isolados, Carvalhosa Athayde foi para reclusão n. ' 2.

O commandante Vilhena foi para casa, que é dentro do quartel,

por estar bastante ferido.

«Formámos finalmente na parada. Foram recrutadas as sen-

tinellas ás prisões. Quando isto se fazia ouvimos o tropel das

torças de lancciros que vinham de acompanhar o rei ao Paço e

corresponderam aos «vivas á Republica», que os populares e

militares soltam sobre o muro. Para onde iriam assim corren-

do?. . . Não o sabemos ainda. Fomos arrombar os paioes— ser-

viço mais útil. Rapidamente, como que por encanto, as muni-

ções distribuiram-se. Formámos de novo e salmos para os lados

do Aterro, pela Rua Tenente Valadim.
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«Adeante, junto do local onde costuma realisar-se a teira de

Alcântara, encontrámos cavallaria 4. Approximámonos e o te-

nente Maia íoi conferenciar com o commandante do regimento.

Nós vivemos então um momento terrível! Eram torças muito

superiores em numero áquellas que levávamos. Esperou-se, O
nosso delegado voltou sem conseguir a adhesão do regimento.

Ouvimos de lá a ordem de desembainhar espada. Acto conti-

nuo, do nosso lado, o tenente Parreira mandou descarregar.

(cE o nosso grupo, que se tinha dividido em duas alas so-

bre os dois passeios da rua, desatou corajosamente n*um tiroteio

formidável.

«A rua estava toda envolvida no negrume. Era terrível. De
vez em quando, sobre a escuridão que se erguia ás cargas mais

unidas e rápidas, o relâmpago e o estrondo das granadas de

mão disseminavam tragicamente na massa das forças de cava-

laria, contendo-as a distancia e em desordem. Novas cargas nos-

sas rompiam a todo o instante; as granadas foram produzindo

destroço; iam minguando os homens na nossa frente. Nenhum
de nós mediu o perigo d'aquella hora formidável, açoitando dois

regim.entos em peso, pois que infantaria i mantinha-se airaz

das forç-is com que lutávamos, em absoluta espectativa. Por fim

os últimos cavalleiros fugiram, como haviam fugido, atordoados,

muitos ou quasi todos os cavallos das praças que tínhamos feri-

do. Já não possuíamos granadas. Tudo era sombra deante de

nós, que a noite estava escuríssima. Ouviam-se apenas gemidos

constantes, altos ou arrastados, d'uma successão que trazia as

lagrimas aos olhos.

« — E infantaria i ?

« — Veiu depois. Deviam ser, a essa altura, três horas da

manhã!. . . Poucas muniç5es tínhamos então. Todavia respon-

demos ao tiroteio do «novo» inimigo. Ferimol-o tanto quanto

pudemos. Até que rara conservar o bom numero dos nossos

homens e na quasi ausência de cargas, o tenente Parreira man-

dou que retirássemos de novo para o quartel de marinheiros.

Tínhamos apenas três homens em terra.

« — A infantaria seguiu-os?

« — Seguiu, mas por pouco tempo.
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« — Que fizeram depois?

« — Quando entravamos prendemos o almirante Augusto

Castilho que creio se recolhia ao quartel, já avisado dos tumul-

tos. Pela madrugada lutamos ainda com os restos de cavailaria

4 e com lanceiros 2. Fortiíicámo-nos na parada. Depois, até ao

dia, houve plena paz— apesar da escassez de noticias acerca do

resto do movimento.

« — E chegaram?
«— Tarde. O tenente Parreira, a quem cabem as honras

de todas as operações de populares e marinheiros, tomou a re-

YACHT UEAL «AMEI.TA»

«olução de prender todos os individuos que passassem em írentc

do quartel. Entraram vários. E entraram também, para nossa

alimentação, diversos carregamentos de carne, cabritos vivos,

cerveja, pão, gazosas e «pirolitos», que áquellas horas rodavam
ou para Belém cu para Lisboa.

« — Ouvimos dizer que íoram passados para todos os pro-

prietários, termos dos géneros apprehendidos; é verdade?

« — E* de crer que sim. Eu não vi.

« — Ia dizer?. . .
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« — Sim, ia continuar. Almoçánaos e pouco depois princi-

piámos a ser atacados para a parada pela guarda do paço das

Necessidades. O togo não (oi cerrado, todavia nós dêmos as res-

postas suflBcientes para provarmos que tínhamos munições. Mas
qual não toi o nosso espanto quando, ao meia dia, de lá desta-

caram um official que veiu convidar-nos a rendermo-nos. Nun-
ca! Ali, todos, como se tora um só! Seguiram á aamabilidade

do convite» três tiros de metralhadora. Era então necessário to-

mar um expediente decisivo!. . .

« — E os cruzadores ?

a — Estavam ainda em trente ao Terreiro do Paço. Foi de-

vido ás descargas de metralhadora que o primeiro tenente Par-

reira mandou tocar immediatamente a cabo de signaleiros, e se

fizeram para bordo as respectivas indicações de subir Tejo acima.

« — Deram-se então as descargas do mar contra o paço das

Necessidades?

« — Já tinham sido feitas algumas.

« — Para que íoram então esses exercícios ?

« — Para que os cruzadores subissem e se fizesse o nossa

embarque para bordo.

« — E fez-se ? . . .

« — Fez-se depois do jantar. A' noite o S. Raphael desceu de

novo para o Terreiro do Paço, e o Adamastor toi á doca de San-

to Amaro vêr se descobria infantaria 1. Vimol-a realmente. Mas
não a pudemos bombardear porque tinhamos pela frente a casa

do sr. Migueis. Cessou ahi todo o meu trabalho na campan^.a.

« — Então não assistiu ao assalto ao «D. Carlos»?

a — Não. Até ao desembarque na manhã de quarta feira

nada mais fiz >

Mas, como não surgiu documento sem inexactidões, allude-

se n'este, ao official Vilhena por erro, pois os factos se dertro

com o almirante Pereira Vianna.

Houve pois a enérgica opposiçáo d'este, pelas armas.

Ao acto correspondeu o exaspero dos outros.

As espingardas eram-lhe immediatamente apontadas.

A revolução havia de vencer, a despeito de quantos emba-

raços podessem surgir.
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O almirante era logo attingido, e ao mesmo tempo uma
congestão o lançava por terra.

A concentrada raiva de se ver vencido completara as inten-

ções da rebeldia.

Gahia, cerrando os punhos convulsivamente.

Boatos vieram para íóra, de que morto íôra, tal a violência

do ataque, que nem de todos os conspiradores lôra assistido, pe-

la dispersão de torças no arrombamento de paioes e vigilância

contra as forças ainda fieis á monarchia e detenção de outros

officiaes.

Assim disse se : (*)

«Emquanto isto se passava, o i.* tenente Parreira, tomava

o commando das forças navaes, como já o havia feito no quar-

tel do corpo de marinheiros. N'este quartel, o commandante do

corpo vicealmirante Vianna foi morto com um tiro por uma
praça que acudiu em defeza d'aquelh official, a quem o com-

mandante apontara o seu revolver.»

O almirante não ficou morto.

Ao vel-o cahir conduzia-o ao posto o enfermeiro Francisco

Moura, o primeiro que o tratou dos ferimentos recebidos, e d*ali

para os seus aposentos particulares.

A Republica, em horas de irrefutável justiça, não poupou

reprimenda aos vencidos por entrega simples nem regateou elo-

gios àos vencidos por combate onde se arriscaram.

No seu relatório official, datado de 20 de Outubro de i9io,

ainda o i.* tenente António Ladislau Parreira, prestava culto

valorisado ao almirante Pereira Vianna, exalçando nobremente

á sua coragem:

«Terminaremos este relatório prestando uma homenagem
de respeito que não podemos calar. Referimo-nos ao almirante

Pereira Vianna, que ficou ferido, podendo ter ficado morto no

seu posto.»

Pereira Vianna, reformava-se no posto de vice-almirante.

Abandonando o ferido almirante Pereira Vianna, era

perseguido o 2.° commandante Henrique de Castro Carvalhosa

(*) «O Século» de 6 de Outubro de 1910.
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e Athayde, que ames lograra escapar-se, não sem bradar ás

armas.

Lobrigado na parada de cima, de olhar inquieto, sem bo-

net nem espada, n*um nervosismo mal comprehendido n'um

otficial combatente, e da armada, sempre sujeita a graves

contingências— detido era e entregue a dois cadetes e dois po-

pulares, não sem que apalpado tosse, achando se-lhe na algi*

beira as cargas de um revolver que entregava ao i.* tenente

Parreira, como pouco disposto a enérgicas defezas.

Ainda n'este ponto surgiram divergências.

Segundo o relato (•) do 2.* sargento Rodrigues, o 2.* com-

mandante nenhuma arma possuia:

tDirigimo-nos para a parada, onde encontrámos o 2.* com-

mandante Henrique de Castro Carvalhosa e Athayde, de olhar

esgaseado, sem luneta, sem espada, inteiramente desarmado.

Apalpado apenas lhe toram encontradas na algibeira as cargas

de um tamoso revolver que possuia.

a — E esse revolver onde estava?

« — Não sei, não o trazia cornsigo.»

Já o tenente Parreira affirmava : (*•)

«Pouco depois es civis, empregados nas buscas, correram

sobre o 2.* commandante, obrigando-o a tugir deante de si,

até á parada de cima, onde o tenente Parreira o intimou a

renderse, dando-lhe ordem de prisão e recebendo d*elle a sua

arma.»

Prevalece esta allegação, pelo tacto de a entrega do revol-

ver, sem resistência, haver sido teita, precedendo a inspecção aos

bolsos.

Essa orientação do commandante Carvalhosa e Athayde,

era posta em toco, mais tarde, quando da sua escolha para exer-

cer o commando de um navio.

Por intormação do então major general da armada, vice-

almirante Josd Maria Teixeira Guimarães era o otficial «incul-

pado da talta de prestigio, motivada pela sua attitude durante

(•) «A Lucta» de 25 de Outubro de 1910
(**) Relatório do 1.° tenente António Ladialau Parreira, já citado.
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O movimento revolucionário de 5 de Outubro no quartel de ma-

rinheiros » ()

Um despacho (26 de Fevereiro de i9i3) do ministro da

marinha, capitão-tenente da armada, José de Freitas Ribeiro,

mandou reunir o tribunal disciplinar da armada, que em sessão

secreta emittia o seguinte voto (••) sobre o processo:

«Em cumprimento do determinado na ordem de S. Ex.* o

Ministro da Marinha de 26 de Fevereiro ultimo reuniu o Tri-

bunal Disciplinar da Armada para julgar ae o capitão de maré
guerra Henrique de Castro Carvalhosa e Athayde estava incur-

so no artigo 89" do regulamento disciplinar da armada.

«Tendo sido presente ao tribunal o respectivo processo com

todos os documentos a que se reíerem os n.°' 1.», 2.°, 3.°, 4.' e

5.* do artigo 88.°;

«Tendo sido chamado a prestar informação, nos termos do

§ único do artigo 88.°, o Ex.™'' Sr. vice-almirante, reformado.

Pereira Vianna, e primeiros tenentes Pinheiro Silvano e Alber-

to dos Santos;

«Não constando nem da informação e relatório de S. Ex.* o

Major General da Armada factos demonstrativos da incapacida-

de profissional do citado otficial, antes o contrario, nem das in-

formações annuaes nem da nota de assentamentos do citado

otficial, nem do que disseram perante este Tribunal os otficiaes

acima citados, que declararam não terem presenciado nem lhe

constar que o capitão de mar e guerra Carvalhosa tivesse sido

desrespeitado, aggredido, maltratado e arremessado para um ca-

labouço por praças do corpo de marmheiros.

«Este tribunal decidiu, por unanimidade de votos, que o

capitão de mar e guerra, Henrique de Castro Carvalhosa e

Athayde, não está incurso em nenhum dos números do artigo

87.° do regulamento disciplinar da armada.

«Tribunal Disciplinar da Armada, 18 de Abril de 19 13.

José Joaquim Xavier de Brtto^ vice-almirante — Manuel Lou-

renço Vasco dè Carvalho^ contra-almirante — José Nunes da

(•) «0 Século» de 19 de Abril de I9I3.
(**] Ordem da Armada n.° a, de Maio de 1913.
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A/(3//íi, contra-almirante (com reserva, mandando parecer)— Ju-

lio José Marques dd Costa, contra-almirante — José Cândido

Correia—contra-almirante.»

Acompanhava-o o parecer de um dcs membros do tribunal

o contra-almirante José Nunes da Matta :

«Relativamente ao capitão de mar e guerra, Henrique de

Castro Carvalhosa e Athayde, mandado comparecer perante o

Conselho Disciplinar da Armada, em razão da informação dada

a seu respeito pelo Sr. Major General da Armada, cumpre-me
dizer o seguinte:

«Considerando que as informações a respeito d'este official

e os depoimentos ouvidos são accordes em que tem competên-

cia profissional, sendo mesmo um dos poucos officiaes que no

pcsto de commando nas manobras em esquadra sob a direcção

superior do vice-almirante Moraes e Sousa não mostrou o me-

nor receio e antes revelou resolução rápida e precisão definida;

«Mas, attendendo a que o Sr. Major General da Armada,
em razão da ponderação que dá a edade e de grande responsa-

bilidade inherente ao seu alto cargo, não fazia a afirmação de

que este official havia sido preso e desrespeitado por praças da

armada se realmente não conhecesse factos precisos e claros que

comprovassem a sua affirmação; e

«Attendendo ainda a que o capitão de mar e guerra Ladis-

lau Parreira, no seu relatório a respeito dos factos occorridos no

Quartel de Marinheiros na noite de 3 para 4 de Outubro de

1910, affirma que este official foi preso por elle com o auxilio

de individuos da classe civil e algumas praças da armada,

quando fugia;

«Sou de parecer, em primeiro logar, que o facto d'este offi-

cial se retirar e mesmo fugir deante das forças insuperáveis não

o deslustra como militar, pois que a historia de todos os tempos

nos apresenta numerosos exemplos de afamados cabos de guer-

ra se retirarem e mesmo fugirem deante de forças superiores, e

que portanto esse facto não prova falta de capacidade profissio-

nal; e sou de parecer em segundo logar que, visto não ser admis-

sível o duvidar-sc da informação do Sr. Major General da Ar-

mada e relato do Sr. Ladislau Parreira, e para dar mais algum
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tempo a que nas praças da armada se desvaneça qualquer im-

pressão relativa ao facto da sua prisão, «não lhe seja dado o

commando de qualquer navio da armada antes do dia 4 d'Ou-

tubro do presente anno, podendo exercer todas as outras com-

missÕes da arma, mas que, a partir d*aquella data lhe seja per*

mittido desempenhar todos os serviços da arma, incluindo o

commando de navio isolado ou em esquadra» — Sala do Tri-

bunal Disciplinar, 18 de Abril de loiS.— José Nunes da

Matta.»

Coníormou-se o ministro com o parecer, denegando (5 de

Junho de i9i3) porém auctorisação ao capitão de mar e guer-

re, Carvalhosa e Athayde, para publicara deíeza apresentada ao

conselho, com fundamento em «não convir sujeitar-se a contro-

vérsias as discussões do tribunal disciplinar ou as declarações

de voto dos seus membros.»

Retrocedamos aos successos da madrugada de 4, no quartel

de marinheiros.

Emquanto se dava a perseguição e detenção do capião de

mar e gueira Carvalhosa e Athayde, contavii o movimento como
um dos novos auxiliares, o 2° tenente Tito Augusto de Moraes,

que no 28 de Janeiro de 1908 estivera com Michado Santoa,

na rua do Ouro, esperando o signal para a revolta.

Tito de Moraes fazia parte do grupo revolucionário mas ou-

tros trabalhos o haviam affastado até então do seu posto no
quartel.

Desde logo se incumbia de activar a formatura das praças

em condições de entrar no plano de combate extremo.

Entretanto a lucta seguia.

O sargento António Alves, recusou adherir, contrariamente

ao que desde logo haviam feito os i.*' sargentos Joaquim Gui-
lherme Guerreiro, Henrique Francisco e António Augusto da

Costa, 2.*' sargentos António Maria de Carvalho, P.odolpho dos

Santos, José Salvador, José Gonçalves Ferreira e João Augusto
Alves, I.* contra-mcstre José Joaquim Marques e 2.* contra-

mestre Luiz da Silva.

O sargento Alves, que perscrutara o movimento e que quií
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oppôr-se ao arrombar da arrecadação do armamento, era repel-

lido e a custo salvou a vida.

Bravo, exaltado, toi salvo por dois populares, que, para o li-

vrar da íuria dos assaltantes, o arrastaram, como preso, até á

presença do tenente Parreira.

A indisciplina da revolta trouxera a indisciplina dos fieis e

o tenente, escutava da bocca do sargento, as maiores recrimina-

ções pelo seu acto de revolucionário.

Comprehendeu o oflBcial a gravidade do incidente e das ar-

guições n'essa altura, que poderiam ainda trazer o retrocesso de

ideias por parte d'alguns marinheiros, de momento enthusias-

mados, e ancioso de terminar a scena deveras exiranha, apon-

tou-lhe ao peito uma pistola, emquanto os populares de novo o

conduziam, tortemente agarrado, para o calabouço isolado, gri-

tando ainda contra a sua talta de vigilância.

Os oíficiaes não adherentes, jaziam já nos cárceres sob a

guarda de civis armados.

Animava-os ainda a esperança de um mallogro.

Comtudo, seria a Republica, victoriosa, quem lhes abriria as

portas dos calabouços para onde a Revolução os arremessara.

Pensou-se n'um auxilio externo, pelo tumulto erguido du-

rante o acto da investida.

Todavia, n'um relativo borborinho se passou essa scena de

invasão, ao ponto que do quartel da 6.* companhia da munici-

pal, era communicado ao commando geral das guardas, existir

«no quartel de marinheiros bastante movimento, sem comtudo
haver grande barulho, notando-se ás vezes um ou outro tiro e

gritos abafados».

Essa participação, assignalada no relatório do coronel Mala-

quias de Lemos, não induziu porém a uma rápida intervenção

da municipal, só muito mais tarde apparecida na frente do edi-

6cio de Alcântara.

Esse auxilio dando animo aos que se não renderam logo,

traduziria um entrave seguro á marcha sediciosa, mais ou me-
nos propensa a indecisões ao surgir de qualquer contrariedade.

N'essas possibilidades não se deteve o pensamento dos assal-

tantes do quartel de Alcântara.
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Pretendia-se apenas seguir a iniciada orientação avassala-

dora.

Promptas a seguir se apuraram 5o praças, e para as muni-

ciar íoram arrombados os paioes.

GKNERAL CARVALHAL

(Commaudaide da í.' divixào militar)

Comtudo, por iroíiia soberba, ao íazer-se saltar a portinhola

do das munições, surgia desillusão torte.

O 2.' contra-mestre Armando Barata, deparava com balas

de pau, perfeitamente simuladas.

A commentarios se prestou depois o tacto, desconhecido dos

voL. Ill — FL. 50
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officiaes fieis á monarchia e até de alguns devotados á demo-

cracia.

Não faltaram allusÕes, quasi directas, á fabrica da pólvora

em Chellas, então dirigida pelo coronel António Xavier Correia

Barreto e futuro ministro da Guerra.

Esse caso, conjugado com outros, tez suscitar ao francez

Leon Poinsard, a accusação de que o estado maior, para auxilio

á revolta, fornecera os realistas com cartuchos vasios.

Feita a distribuição de balas, o i.° tenente Parreira, cuidou

de, visto a posse do edifício, fortalecer se n'elle, para coijstituir

seguro asylo.

Interdito foi o ingresso a officiaes e ás praças licenceadas.

Só sob prisão ali entrariam.

A inactividade não sorriu aos revoltosos de marinha.

A ideia dominante do assalto ao Palácio das Necessidades.,

resurgiu.

Era, de momento, impraticável e retrocederia, como além

retrocedera a infantaria lò e artilharia i.

Emquanto se desenvolvia, a par da defeza, o incitamento á

marcha, manobrava egualmente a astúcia.

Do arsenal, não tomado ainda, era pelo telephone, ordenado

para Alcântara, a sahida de forças afim de conter a insubordi-

ção do cruzador S. Raphaèl.

O artilheiro i520, simulando ser o tenente Jorge Parry, a

essa hora detido, respondia para o arsenal ao i,' tenente Bastos,

accentuando a existência de socego no quartel e fazendo saber,

ante a insistência, que não consentia na sahida das forças para

não alarmar a cidade.

Julgou-se o tacto verdadeiro, na ignorância de que, n'esse

momento, os revoltosos estabeleciam uma vigorosa linha de ati-

radores para a deleza do edifício.

Todavia, á persistência, o marinheiro fingiu dar ordens para

a sahida de contingentes e interrogou para o arsenal, mais tar-

de, se ellesjá ali tinham chegado, obtendo, como era de esperar,

negativa resposta.

Já havia porém suspeitas e o capitão de fragata Luiz Aprá,

indo ao apparelho telephonico, de prompto percebeu a falsa per-
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sonalidade que tallava, visio conhecer bem a voz do i.' tenente

Jorge Parry Pereira, com quem bastante lidara quando o tivera

sob as suas ordens a bordo do transporte Africa

Cortou-se pois a ligação, estabelecido o convencimento de

que o quartel cahira já na posse dos revoltosos.

Estes, de tacto, proseguiam na sua acção.

O l.° tenente António Ladislau Parreira, armando e equi-

pando as praças, confiava ao commissario naval Henrique da

Costa Gomes, a manutenção do posto, com 5o marujos, colloca-

dos nas janellas, incumbindo-lhe o impedir a sabida da guarda

municipal de Alcântara e a protecção da parte central do edifi-

cio.

Centu e oitenta marinheiros iam tentar uma sortida, sahin-

do pelo lado opposto, o do Aterro,

Como começo houve logo embaraços.

A oficialidade não adherente, occultára a chave da sabida

do lado sul.

Urgia proceder, pois passava das duas horas e meia da ma-

drugada.

Foi arrombada a porta.

O primeiro pelotão defrontava-se a poucos passos com uma
pequena força de lanceiros 2.

Não se atemorisou.

Pesquisou-lhe intenções, gritando:

— Viva a Republica!

A cavallaria debandava, sem hostilisar, indifíerente.

Vejamos n'este ponto, e para contradicta a pormenores on-

de o contrario se citou, os seguintes trechos do depoimento do

sargento ajudante de lanceiros 2, António Gonçalves Dias e do

I
"^ sargento Mário Augusto de Mezes Machado, incluindo no

relatório do major d*aquelle regimento, Thomaz de Sousa

Rosa: (*)

«O regimento saiu do quartel cerca da uma hora de 4 de

Outubro e seguiu pela Junqueira para Alcantara-Mar. As pra-

ças levavam as lanças enfiadas do lado esquerdo e a carabina

(#) «O Mundo» de If» de Dezembro de 1912.
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empunhada na mão direita (até n'isto se manilestam os conhe-

cimentos militares do ex coronel Albuquerque) Quando a guar-

da avançida do commando do tenente Accscic Nunes chegou

á altura do Baluarte no quartel dos marinheiros, tez alto, vindo

o tenente Nunes dizer ao coronel que do mesmo quartel alguém
disparara um tiro e dissera «Vamos a elles». O coronel mandou
retrogradar e desfilou com o regimento pela rua que corre jun-

to á linha férrea e seguiu pela Fonte Santa, Santa Izabel, em
direcção ao Rocio. Ali esteve o regimento parado até cerca das

2 horas e meia, em que novamente se poz em marcha, junta-

mente com infantaria 2, seguindo pela Avenida, Salitre, Santa

Izabel, rua Saraiva de Carvalho, travessa da Estrella em direc-

ção ao largo da Estrella.»

A* retirada dos lanceiros, esquivandose a guerreiros lances

reanimou-se a ambição da marcha sobre as Necessidades.

Foi n'essas alturas que novos auxiliares chegaram.

Falhos os planos sobre os regimentos, appareceram com o

seu grupo de 22 revolucionários, o chefe civil José Nogueira, esta-

belecido com tabacaria e cervejaria na rua do Livramento e com
o seu núcleo, o barbeiro João Augusto de Andrade.

De jubijo foi a apparição, por constituir retorço e se ao pri-

meiro nada caberia em premio, á victoria ganha, ao segundo

iria, como recompensa, o logar de almoxarife do antigo palácio

real das Necessidades.

Vierama inda, isolados, os revolucionários Benjamim Augus-
to, Cândido Augusto, Joaquim Nepumuceno da Cruz, Heitor de

Oliveira Victoria, Manuel Joaquim Lopes, Virgilio Augusto Fer-

nandes e o engenheiro electricista António Vaz Gomes, íilho do

]mz de direito do tribunal das execuções fiscaesdr. Vicente Luiz

Gomes, (*) e o cutileiro António Luciano de Sousa Nogueira.(«»)

C*) Apóz a Republica proclamada era-lhe dado o cargo de presidente de
commissão jurisdicional dos bens das extinctas congregações religiosas. O filho,

a esse tempo, fAbril de 1913) com o curso de engenheiro mecbanico, pelas
escolas de Liverpool Napier e estudando em Londres, a construcção de auto-
móveis tomava ali uma attitude notável.

Apenas de 26 aunos, pois nascera em Lisboa a 16 de Outubro de 1887,
desafiou para duello, em França, o representante de um grupo de realistas

exilados, como auctor de uma local no «Daily Mail» sobre a Republica Por-
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Aos grupos recemchegados era confiado o auxilio externo,

tomando o Aterro, interceptando o transito para além de San-

tos e capturando os suspeitos nas ruas de Alcântara.

D'essa vigilância, nasceria mais tarde, a detenção do contra-

almirante Carlos Augusto de Magalhães e Silva, que, ao apear-

se d*um trem no Aterro, quiz entrar no edifício sendo, aprisio-

nado pelos chefes carbonários, João Augusto de Andrade e José

Nogueira, com Francisco Carreira, João Borges e Edmundo
Magno dos Santos; eo i." tenente Mello Guerreiro, que, ligan-

dose aos revoltosos, era restituído á liberdade e encorporado na

acção, emquanto o tenente Tavares, era forçado a aflastar-se a tiro.

Quando do arsenal interrogaram, a instancias de familia, se

o almirante Magalhães e Silva chegara ao quartel, houve como

resposta a negativa.

Todavia já elle detido tora com outros.

Essa vigilância, ainda por um troço onde estava o contra

mestre da armada António Correia da Silva, deu origem ao ce-

lebre caso do coupé 44.

Os revolucionários, vendo approximar-se o trem, presu-

miram captura de vilia.

Ao intempestivo da investida, succedeu o equivoco duplo

:

nem o dr. Aífonso Costa, se reconheceu entre os conspiradores

nem estes notaram no occulto viajeiro, o seu caudilho.

Uma descarga attingiu o vehiculo e os cavallos.

Na anciã de abandonar o perigoso posto, o cocheiro, deixava,

":orto, um dos cavallos, que ficou encostado ao muro do quar-

tel de Alcântara e conseguiu com o outro arrastar o trem por

algum tempo, até que o advogado deixando o Aterro, procurava

retugio no Hotel Central, onde, julgando-se terido. era examina-

do pelo dr. Malva do Valle, que íacetamente desvanecia cui-

dados.

tugueza. Recusada a pendência, pretendeu inscrever se como orador n'um co-

mido em Londres, em que a duqueza Luiza de Bedford fez campanha contra
as prisões da republica, chegando a ser perseguido na capital ingleza por in-

sistir em discursar. Regressou depois a Lisboa, como engenheiro da agencia
automobilista Napier.

(*m) Falleceu em 26 de Julho de 1913.
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Entretanto estabelecia alarme o echoar das descargas.

Os planos iam cahindo, e assim o notou a columna sabida

do edifício de Alcântara.

Não houve todavia desânimos

Tendo como objectivo as Necessidades, a íorça enveredou

pela rua 24 de Julho, em direcção á rua da Costa.

Deírontou-se-lhe logo infantaria i, acampada junto ás

cancellas da linha férrea, sob o commando do coronel José Jay-

me de Sousa Marques.

O obstáculo trouxe exasperos.

Teve de fazer alto a columna rebelde, destacando embora
alguns civis até á rua Vieira da Silva, em investigação de pas-

sagem viável e para trazer a maruja desembarcada dos navios.

A ideia de ataque ao paço real esfriou.

Convencionou-se antes preparar uma resistência.

Convinha prevenir para que súbito ataque não trouxesse

uma chacina completa.

Arrombado em parte, o tapume junto á passagem do nivel

do caminho de ferro, as forças desenvolviam-se em angulo, fi-

cando uma, sob o commando do 2° tenente Carlos da Maia, e

auxilio do I.® tenente adherente, César Augusto de Mello Guer-

reiro voltando costas ao tapume, com as armas apontadas para

a passagem do nivel e occupando ainda a cerca com a írente a

oeste; e outra, em companhias, commandadas pelos 2.°^ tenentes

Tito de Moraes e Sousa Dias e commissario naval Guilherme
Rodrigues com as costas para a parede norte da rua 24 de Julho,

apontando as armas para a mesma passagem.

Quando Parreira deliberava enviar um parlamentario a con-

vidar as tropas fieis a adherir, já para os revoltosos se dirigiu

um capitão disposto a entender-se com as torças do 2.° tenente

Carlos da Maia.

Trocava-se então o seguinte dialogo, começado pelo oíficial

da armada

:

— Que deflende?

— Tenho muita pena, mas sou obrigado a vir aqui. .

.

A attitude pouco altiva do capitão, tez augmentar as ener-

gias dos revolucionários.
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— Mas que principio deffende?. . .

— As instituições.

— Mas que instituições? Republica ou monarchia?
— Monarchia. . .

E retrocedendo, evocava a sua qualidade :

— Sou parlamentario e vou contar isto ao meu tenente-co-

ronel.

Segundo emissário vinha, um tenente, que, dando quasi

idênticas respostas, se afiastava egualmente afim de communi-
car ao tenente-coronel o cclloquio, aliás bem pouco compatível

com as circumstancias de momento.

A inutilidade das palestras patenteou-se ao tenente Parreira

que anteviu, não um acto tendente a ganhar tempo para con-

centração de forças, mas uma evidencia de indiôerentismo, que

lhe convinha aproveitar.

Parreira, pois, farto da espectativa observada pelos regimen-

tos realistas, abria as hostilidades e ordenava a primeira des-

carga.

A infantaria, fez fogo, abrigada por uns taboÕes.

Os revoltosos teem perdas e recuam, por instantes.

Entretanto, os populares com marinheiros que seguiam era

exploração até á rua Fradesso da Silveira, esperando o anceado

desembarque das outras praças, assignalavam a tomadia d*8quelies

logares

Por acaso, deparava-se-lhe uma parte de cavallaria 4.

Para o quartel da calçada da Ajuda, determinara o com-

mando da divisão a sabida de um esquadrão que se juntaria

a infantaria i, para ataque á marinha, em caso de necessidade.

Mais tarde, foi ordenado ao respectivo commandante, coro-

nel Jesuino Gregório Pessoa de Amorim, que acompanhando a

força, viesse acampar no Rocio.

Pouco alem de 40 soldados possuia, mas cumprindo as or-

dens, avançou para o destinado posto, indo cahir porém no meio

dos rebeldes ávidos de marchar sobre as Necessidades.

Dava se o encontro na rua Vieira da Silva, quasi ao desem-

bocar da rua 24 de Julho.

Se alguns dos civis fugiram, occultsndo-se nas medas de pi-
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nho do Aterro ou no quartel de marinheiros, outrof faziam

frente aos inopinados atacantes.

Ao surgirem ali os rebeldes faziam-lhe uma descarga.

Os cavallos espantarara-se, alojando os cavalleiros.

Ficaram feridos, o major, Manuel Ignacio da Rocha Teixei-

ra, com contusões na região parietal esquerda, e na perna di-

reita e deslocação do braço direito pelo hombro, por ter sido

arrastado pelo cavallo; e o alteres Victorino da Gama Barata,

com o joelho esquerdo desarticulado.

Uas praças, foram mais gravemente attingidos os soldados

n.° 34 do 2° esquadrão, António Francisco, com fractura do

craneo, e a quem foi feita a trepanação; 142 do 2° Manuel Gon-

çalves, a quem entrou uma bala pel-x nádega e saiu próximo da

virilha ficando ainda com escoriações nas mãos; 166 do 3.**

José Augusto, com escoriações em diversas panes do corpo,

io3 do 2.° Emilio Santos, 44 do 4 ° Alexandrino Cruz e 5o do

2.° Evaristo Ferreira Neves, contusão do joelho direito e esco-

riações pelo corpo por serem arrastados e pisados pelos cavai-

los; soldado 221 do 4.° Manuel da Silva, cora graves contusões

no thorax por lhe terem caído em cima três cavallos; soldado

io5 do 2.'' Manuel Leitão, ferido por uma bala, que lhe atraves-

sou a coxa direita no terço superior, e 141 do 2 «• Benedicto

Augusto, ferido com uma bala na região renal e outra no braço

direito.

Persistiram todavia no avanço aos outros.

Aos tiros seguiram-se as bombas.

Emmudeceram as espingardas para que actuasse a dynamite.

A derrocada fazia-se.

Os claros nos soldados não se logravam preencher.

Muitos ficaram debaixo das montadas esphacelladas pela me-

tralha e que nas ruas Vieira da Silva e Cascaes (#) ficaram ao

abandono.

Outros, desvairados, desmontavam, supplicando misericórdia

(*) A rua Cascaes passava a denominar- se João de Oliveira Migueis,

como homenagem a um republicano do bairro de Alcântara, sendo a respecti-

va lapide inaugurada em 5 de Outubro de 1913.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 405

com abdicação de fé jurada á monarchia, que amaldiçoavam

n'aquella hora de angustia.

Alguns, aproveiíando os cavallos sem cavaileiro, iam de

abalada, perseguidos ainda até ao principio da rua de S. Joa-

quim ao Calvário, onde emfim socegavam, para n'uma forçada

marcha até Monsanto, descer d'ali ate á residência do presiden-

te do conselho onde o coronel ia com.municar o desastroso

passo.

Teve este lance de revolta descripçÕes divergentes entre si;

apontando-se até combates simultâneos, aliás contradictados: (*)

aO l.° tenente Parreira, tomadas estas disposições, ainda es-

perou um pouco antes de abrir as hostilidades. Mas continuan-

do a notar movimentos na cavallaria e infantaria adversas, re-

solveu tomar a offensiva e deu a voz de togo. A fusilaria crepi-

tou com energia e violência durante minutos Do lado opposto

responderam ao ataque com umas descargas que causaram al-

gumas baixas nas forças revolucionarias. A seguir, como a ca-

vallaria inimiga, desembocando na rua Fradesco da Silveira,

desobedecesse á intimativa do i.® tenente Parreira para fazer

alta, os revolucionários e os populares atacaram-na rudemente,

secundados pela artilharia civil e a cavallaria dispersando-se, bateu

em retirada, com cerca de 5o baixas entre mortos e feridos.»

Não foi todavia aquelle um combale simultâneo com caval-

laria e infantaria e outro livro (»*), aponta até uma espectativa

da segunda, se tem que de pouca duração fosse:

«E o nosso grupo, que se tinha dividido em duas alas so-

bre os dois passeios da rua, desatou corajosamente n*um tiroteio

tormidavel. A rua estava toda envolvida no negrume. Era ter-

rível.

«De vez em quando, sobre a escuridão que se erguia ás car-

das mais unidas e rápidas, o relâmpago e o estrondo das gra-

nadas de mão disseminavam tragicamente na massa das torças

de cavallaria, contendoas a distancia e em desordem. Novas

(*) «A Revolução Portugucza».=nO 5 de Outubro», por J. de Abreu.
Pagina 140.

{**) oComo se implantou a Republica em Portugal».= Notas de um
revolucionário.= Pagina 78.
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cargas nossas rompiam a todo o instante; as granadas de mão
toram produzindo destroço; iam minguando os homens na nos-

sa Irente.

«Nenhum de nós mediu o perigo d*aquella hora tormidavei.

açoitando dois regimentos em peso, pois que intaniaria i man-

tinha-se airáz das torças com que luctavamos, em absoluta es-

pectativa. Por fim, os últimos cavalleiros fugiram, como haviam

fugido atordoados, muitos ou quasi todos os cavallos das praças

que tínhamos ferido. Já não possuiamos granadas. Tudo era

sombra deante de nós, pois a ncite estava escurissima. Ouviram-

se apenas gemidos constantes que traziam lagrimas aos olhos.»

Houve portanto o acto, isolado, sobre a ultima força sahida

do quartel de cavallaria 4 e apoz a lucta com o esquadrão de

auxilio a infantaria de Belém.

Lograda essa victoria sobre o esquadrão do coronel Pessoa

de Amorim, coube aos revoltosos, a vez de desanimo e do retro-

cesso sobre esses ganhos passos, não isentos de desgraças, pois

ao arremessar de uma bomba, esta, ao explodir, victimava três

populares.

Ouviram se novas descargas.

Os civis ignorando que era a maruja combatendo infantaria

1, e o primitivo esquadrão de reforço de cavallaria, 4 debanda-

vam rápidos.

Na escuridão da noite, só ficavam a desenhar-se os confusos

vultos dos corcéis sem vida, estripado?, e dos soldados feridos,

arrastando se envoltos em sangue e lamentando a má senda

em que se envolviam.

Infantaria 1, que se tivessse mais cedo e mais efficazmente

auxiliado a manobra de cavallaria 4, decerto evitava o desdire

d*e5ta, decidiuse a estabelecer lucta enérgica.

Não era escassa a torça: 25o praças.

Esse efiectivo elevou o o presidente do conselho, conselheiro

Teixeira de Sousa, a 491, mas o primeiro numero foi o que

realmente intentou e conseguiu antepor se á marcha dos mari-

nheiros sobre o palácio das Necessidades.

A primeira descarga fez logo baixas nos revoltosos, ficando

feridos mais gravemente o cabo de marinheiros, Gregório dos
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Santos, que teve de ser operado, e o grumete João Baptista dos

Santos,

Aitingida especialmente acolumnado i.° tenente Parreira e

2° tenente Tito de Moraes, operava esta a primeira retirada,

pela rua Baluarte, pretendendo guarnecel-a.

Ladislau Parreira assignala no seu relatório como debanda-

da dos realistas o que constituiu recuo dos rebeldes:

a O tenente Parreira, depois de tomadas estas disposições,

esperou ainda um pouco, e como se continuassem a notar mo-

vimentos na cavallaria e infantaria, resolveu tomar a oflensiva

e tazer íogo, o que se tez com bastante energia e valentia duran-

te algum tempo. A este ataque respondeu do lado opposto a fu-

zilaria que nos íez algumas baixas, não conseguindo, apezar

d'isso, calar o nosso íogo. N'esta occasião, houve uma divisão da

columna, recolhendo o i.° pelotão pela rua Baluarte, para a guar-

necer e defender, ficando ainda o tenente Maia até final da >ieban-

dada do inimigo, recolhendo mais tarde com o seu pelotão pela

porta sul.»

As munições dos revoltosos eram poucas, e apoz a resposta

aos realistas, para a illusão de que bem municiados estavam,

reconheci ia a ineficácia do processo, retrocediam sobre o quar-

tel de marinheiros, deixando dois mortos e trazendo 17 feridos,

emquanto o i de infantaria registava apenas 2 soldados fe-

ridos.

E' certo que o i.° tenente Parreira, no seu relatório official

foi o primeiro a patentear a manutenção do regimento, junto ao

seu posto anterior, os tapumes da rua 24 de Julho:

«Recolhidos ao quartel íez-se também, grosso modo a con-

tagem das forças, verificando se haver as perdas que constam da

relação C. e notandose não terem recolhido o tenente Mello

Guerreiro e commissario Guilherme Rodrigues. Em compensa-

ção apresentaram se 4 enfermeiros, com ambulâncias portáteis,

que haviam seguido com ordem do medico Vasconcellos e Sá,

aos quaes este deu instrucçÕes para irem para o corpo caso vis-

sem que na Rocha do Conde d'Obidos a gente dos navios não

desembarcava.

«Amanheceu pouco depois, e então verificouse pelo que lado
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sul infantaria i estava occnlia com as casas do caminho de

íerro e tapumes, desenvolvendo até á rua da Gosia^ acompanha-
da também da guarda fiscal e d'alguma cavallaria que suppÕe

ser do 4.»

Houve pois a retirada, pela impossibilidade de sustentar

combate renhido, ante a attitude da cavallaria, pois que a in-

tantaria, não teve um rasgo de energia, que só desfavorável se-

ria aos revoltosos.

Não o occulta nas suas entrelinhas, um depoimento: (*)

«Nenhum de nós mediu o perigo n'aquella hora formidá-

vel, acoitando dois regimentos em peso, pois que infantoria 1,

mantinhe-se atrás das forças com que luctavamos, em absolta

espectativa.»

Não o sabiam antes os marinheiros e retrocederam.

Retirando para o quartel, o tenente Parreira já sabia pelas

vedetas, a existência de torças nas Necessidades

Loucura seria pois procurar junccionar-se aos núcleos de

artilharia i e infantaria I6 que presumia a caminho do paço

real.

Ao perigo paraeste decerto corresponderia a marcha das tro*

pas que estavam em Alcântara, e que pareciam pouco dispos-

tos a deixar esse campo de acção.

Que tinha havido?

Suscitaramse logo ideias de fracasso geral, accirradas com
a lalta de desembarque dos marinheiros.

Prestes a reentrar no edifício, detinham os revoltosos, o vice-

almirante Augusto Vidal de Castilho Barreto e Noronha que

desconhecendo a attitude da maruja, ia recolher ao quartel.

Dentro tiveram logo de repellir, fazendo fogo das janellas,

um vigoroso ataque feito pela parte central, pelo 4.° esquadrão

e a 6.* companhia da guarda municipal.

Entretanto, para coartar a marcha sobre o palácio, infanta-

ria 2, do commando do coronel António Augusto de Sousa

Bessa, vinha formar em Alcântara, na praça do mercado, fe-

chando as travessas que separavam a área nova da cidade do

(*) «Como se implantou a Republica em Portugal» = Pagina 7ò.
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aníiga e fazendo com que quantos a essa hora estavam longe da

baixa, para esta não podessem vir.

Desenhou se uma perspectiva de combate intenso e para is*

so, José Nogueira, tomou posse, com os seus, de uma janella do

archivo, no i.° andar.

Foram necessárias bombas.

Da missão de as conduzir lôra tempo antes encarregado o

carbonário Raul Magalhães Coutinho, iniciado em Janeiro de

i9o9, n'uma choça de Emilio Meyrelles, António da Costa e

Saraphim Carvalho.

Atravez da escuridão procurou desempenhar se da tareia

árdua.

Em tace do quartel, postara se a cavallaria da guarda mu-

nicipal.

Por entre as trevas se escapou, para ir cair no meio de in-

fantaria I, formada na rua Vieira da Silva.

Tomou o aspecto d*um amedrontado.

O commandante interrogou o sobre o caminho que queria

seguir.

— Para minha casa!

O official, ignorando que na frente tinha um carbonário,

ordenou-lhc, despreoccupado:

— Siga!

O revolucionário, caminhando sob o seu aspecto simples e,

de passo cautellosoilluminado pela luz da astúcia, conseguiu en-

trar pelas trazeiras do quartel e fazer entrega ao tenente Carlos

da Maia dos explosivos que o commandante de infantaria i dei-

xara passara e que suficientes eram para lhe trucidar o regi-

mento inteiro

O carbonário audaz desempenhára-se da tarefa, pelo ideal

que professava.

Mais tarde comtudo, veremos Raul Magalhães Coutinho,

lançado para os cárceres da Rtpublici (29 de Junho de 19 12),

e por extranha incoherencia, poucos dias decorridos sobre a sua

proclamação como benemérito da Pátria, em pleno Senado da

Republica, e sob a accusação de vendido aos monarchicos que

elle ajudara a dizimar mezes antes.
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Ao tribunal ia pois o seguinte auto de accusação

:

«Em libello accusatorio diz o promotor de justiça contra o

reu Raul de Magalhães Coutinho, solteiro, servente do Arsenal

de Marinha, residente em Lisboa e actualmente preso: que o

reu, na occasião da sua captura em junho d'este anno, em que

teve logar a greve do pessoal dos eléctricos, trazia comsigo duas

bombas com envolucro de terro fundido, de forma espherica,

contendo metralha de terro, com uma mistura explosiva de

chlorato de potássio e sulphureto de antimonio, próprias a ex-

terminar pessoas e causar estragos em ediôcios, bombas que ha

bastante tempo guardava na quinta do Cabrinha, onde residia

com seu pae.

«Que este facto constitue o crime previsto pelo artigo 4.° e

punido pelo artigo 3.° da lei de 3o de Abril de i9i2.

«Requer que ao reu seja applicadas a pena da lei violada.

«Testemunhas: António da Costa Lima, alferes da Guarda

Nacional Republicana, António Albino, soldado n" 148, João

Vaz de Carvalho, scldado n.°8. Armando Gomes Saraiva, solda-

do n.° 40, Manuel da Cruz, soldado n.® 56, Joaqui/n Gonçalves,

soldado n.^ 52, e Manuel Joaquim, 1.° cabo n.® i32, todos da

2.^ companhia do i.° batalhão da Guarda Republicana, e Ma-

nuel Joaquim Ferreira dos Santos, policia de Investigação Cri-

minal.»

Solto, detido era de novo, (13 de Junho de 1913) com ou-

tros, sob a accusação de «propagandistas da guerra civil e de

attentarem contra as instituições da Republica.» (*)

D*essa vez, levava-o ás prisões, o caso da bomba lançada na

rua Nova do Carmo, por occasião do cortejo camoneano cele-

brado a 10 d'aquelle mez.

Assim, como contrario á democracia enfileirou no numero
dos enclausurados, aquelle que d'antes detido fora, como adver-

so á realeza e glorificador de Buiça e Costa, os regicidas de Fe*

vereiro.

Entretanto chegavam ao quartel de marinheiros, alem do dr.

Alexandre José Botelho de Vasconcellos e Sá, os enfermeiros do

(*) "O latransigente» de 20 de Setembro de 191^.
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hospital de marinha, Adelino José das Neves Coelho e Altredo

Martins e ajudante Eduardo Rodrigues da Costa, tormando co-

lumna de ambulância.

Levára-os até ali um automóvel, com a bandeira da Cruz

Vermelha.

Antes, ás primeiras horas de combate, e atravez os riscos

de uma detenção ou de um ataque, pois ignoravam a altitude

das torças realistas, haviam apparecido com ambulâncias portá-

teis os 2°' enfermeiros navaes Ramiro dos Reis e Emygdio Au-

gusto Coelho Flor e os ajudantes de enfermeiro Eduardo Ro-

drigues da Costa e João de Sousa Martins Cabrita, que debalde

tinham esperado na Rocha do Conde de Óbidos o desembarque

da maruja.

O arrojo d*essa travessia e os serviços de enfermagem pres-

tados, valiam lhes a concessão de pensões annuaes victalicias de

73§ooo réis. (»)

Se eram para ali, os primeiros soccorros médicos, nas ruas,

haviam ha muito começado a surgir os sinistros cortejos de

macas.

A Cruz Vermelha e os bombeiros voluntários, alheios á

tempestade desenrolada, percorriam os arruamentos, na missão

hunnanitaria, recolhendo os feridos, reunindo piedosamente os

restos tragmeniàdos dos infelizes esphacelados peias bombas ou

pelas granadas.

Aqui e ali, attingidos eram os beneméritos.

Um troço d'esses bravos, que ia a caminho da Rotunda, pa-

ra prestar soccorros, era ainda forçado a retroceder, a tiro, n'e5-

sas primeiras horas de indecisão e de loucura.

A' disposição do general de divisão, era logo posto um ser-

viço de ambulâncias sob a chefia do dr. Correia Ribeiro, com
3 enfermeiros e i enfermeira.

Na succursal do jornal O Século, ao Rocio, installava a Cruz

Vermelha um posto, com os médicos, Alfredo Tovar de Lemos
Júnior, José Bernardo Correia Ribeiro, Fernando Bebiano Bae-

{*J Vêem citados na Ordem da Majoria General da Armada de 11 de
Novembro de 1910.
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ta Neves, Jayme Neves e José Rodrigues Bugalho; as damas da

Cru\ Vermelha^ D. Amélia Glydo Lima, D. Alice Xavier da

FaDseca e D. Bertha Teixeira Frazão; o estudante de medicina,

Paulo Valente Marrecas Ferreira; o i.» sargento de iníantaria 2

Bento da Silva Fernandes, os enfermeiros António dos Santos,

Eduardo da Assumpção Pereira, Miguel de Aguiar, Cypriano

Correia e Júlio dos Santos Lamas; os maqueiros, Raul Pereira

Pedroso, João Portzgen, Eduardo Cezar Torres de Jesus, Lui?

Ferreira, Annibal Ferreira Breia, Alexandre Augusto Ramos
Ceriã, Henrique Monteiro, Domingos Cruz, João Antunes de

Sousa Pinto, Manuel de Sousa, Manuel da Costa Vaz, o ajudan-

te, soldado de caçadores 2, João Garcia Correia Ribeiro e os

serventes, Lucindo Vianna e José Seixas dos Santos.

A dedicação inexcedivel de esses grupos humanitários a seu

tempo será descripta.

Ali foi arvorada a bandeira da Cruz Vermelha.

Installados foram também, logo ás 8 horas da noite, os soc-

corros médicos, no posto da misericórdia de Lisboa, onde fica-

ram os drs. José da Silva Ramos, Vasques Machado, Henrique

Sanguineti e Isaac Anahory, e mais tarde, também os drs. Antó-

nio dos Anjos Corvinel Moreira e Arthur Ravara, com os phar-

maceuticos sub-cheíe António José da Silva e José Miguel de

Aguiar Saldanha, enfermeiros, Eduardo Alves da Assumpção,
António Lopes da Costa Ferreira, António Borges Mousinho,

Trindade Alves, e visitador José Andrade Corvo e enfermeiras

Maria Leonor Ferrão, Maria Luiz Onofre e Laura da Gamara
Costa.

No hospital de S. José, aguardavam o serviço vasto a execu-

tar, os médicos Arthur Ricardo Jorge, Martinho Pedro Dordio

Rosado, Joaquim José da Silva Araújo, António Balbino do Re-
go, António Amor de Mello, João Paes de Vasconcellos, Alber-

to Mac-Breid Fernandes (•), Bossa, Reynaldo dos Santos, Fran-

(*) O dr. Mac-Bride, chefe de clínica na Escola Medico-Cirurgica de
Lisboa, trocaria depois, como o dr. Manuel Pulido Valente, o hospital de S.
José pelo da Marinha, onde a revolta se agitava, valendo lhes o acto, um lou-

vor publicado na ordem da maioria general da armada, de 11 de Novembro
de 1910.



A REVOLUÇÃO POKTUGUEZA 413

cisco Elesiario Ferreira, Manuel Fernandes da Cruz, e Adelino

da Costa Padesco, dirigidos pelo dr. Manuel Maria Sordallo

Prostes Pinheiro, com os enfermeiros, José Bernardo, António

Jacintho Pereira da Rocha, José Joaquim de Oliveira e António

Luciano do Santos.

Na estação dos bombeiros voluntários da Praça da Alegria,

installavam estes um posto de soccorros com os drs. Jayme Ne-

ves, Júlio Thomaz Pinto e Ernesto de Lima Amaro, o comman-
dante do corpo, Alfredo Peieira da Rocha e os aspirantes da

ambulância, e o destaque para a rua, com as macas, dos volun-

tários do bem.

Dispostos á missão humanitária se conjugavam os voluntá-

rios Alfredo Accacio de Andrade, Júlio Canongia, Francisco Es-

trada, Abilio Alves, Reynaldo Augustoj^Ferreira da Silva, Eduar-

do Ferreira, Mário Leiria, Eduardo Reis Júnior, Júlio Peres

Ferro, Manuel Henriques Pereira, Carlos Carvalho, José Carva-

Ihido, José Braga, Marianno Soares e Mário Saragoça.

No hospital da Boa Hora, cm Belera, a postos estavam o di-

rector interino, capitão medico de lanceiros 2, dr. José Gomes
Ribeiro, o tenente medico, dr. Simões Alve?, o alferes medico

de cavallaria 4, dr. Futschcr de Magalhães, e os facultativos ci-

vis, drs. Ayres Tavares, Rodrigo Alves de Sousa, Francisco

Mendes Caliado, Eugénio Augusto Perdigão e Meyrelles.

No posto do hospital militar da Estrella, os soccorros eram

logo estabelecidos por todos os facultativos, pharmaceuticos e en-

fermeiros disponíveis, dirigidos pelo major medico, director dos

serviços hospitalares, dr. Jacintho de Miranda.

Eram elles: os capitães médicos, José Justino de Carvalho,

commandante da companhia de saúde; Lúcio Gonçalves Nu-

nes, do regimento de artilharia, sub-director do hospital; José

da Cunha e Silva, director do posto de desinfecção; os tenentes-

medicos Manuel Rosado P^crnandes Gião, director do laborató-

rio de radioscopia e electrotherapia, Albino Augusto Pacheco,

do regimento de engenharia; Júlio Dantas, do regimento de ar-

tilharia i; Alberto Luiz de Mendonça, do Collegio Militar, e

Alfredo Guilherme de Vasconcellos Dias, director do gabinete

de bacteriologia; os alferes médicos tirocinantes, Francisco Mo-
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raes Manchego, do regimento de infantaria 25; João de Madei-

ra Pinto, do regimento de infantaria i6, e José Maria Soares

de caçadores 3; os tenentes médicos, Mário Moutinho e José Ma-

ria Coelho Júnior, que, achando-se o primeiro na situação de li-

cença illimitada e o segundo na de inactividade por doença, se

apresentaram expontaneamente; o tenente d'administração mi-

litar José de Sousa Moreira* o tenente pharmaceutico Ferreira

da Silva; o alferes almoxarife de saúde Francisco da Silva; o al-

feres almoxarife de saúde Neves Medina; o i.° sargento Alberto

José Luiz, da companhia de saúde; os 2.°* sargentos António

Augusto Cachudo, de infantaria 2, António Marques Júnior, de

caçadores 2, e Adelino da Cruz Grave, de infantaria l6; o 2.°

sargento José Bunheirao, da companhia de saúde; o 2.° cabo

Encarnação Martins e 2.°^ cabos Feliciano d'01iveira e José Mar-

tins Loureiro, da companhia de saúde, os soldados Silvério Ro-

drigues Xavier, da companhia de saúde; os enfermeiros Fran-

cisco António de Sousa Alves, Mello Rodrigues, Manuel Perei-

ra e Augusto Luiz.

Bem precisos eram esses soccorros todos.

As victimas augmentavam.

A lucta dera já sangue nas ruas onde a policia e a muni-

cipal procuraram entravar a revolta; dava tragedias em infanta-

ria i6 e na Rotunda; em Alcântara, na Graça, na Lapa, por to-

da a parte onde se agitava o movimento de rebelliao.

No hospital da marinha, auxiliares á revolta e cummulati-

vamente aos serviços de enfermagem, estavam alem do serven-

tebarbeiro António Branco, os enfermeiros Sebastião Lopes, Ma-

nuel Nunes Gouveia, António Gomes, Manuel Henrique Pinto,

Alfredo Martins, António da Silva Amaral, Manuel Arthur No-

vaes Rodrigues, António Marcellino, Vicrorino dos Santos Trin-

dade e Luiz Marques do Adro;

O duplo serviço, valeu aos seis primeiros a concessão de

pensões annuaes victalicias de 73|)OOo réis e aos restantes de

55^000 réis. ()

(*J Consta da Ordem de 11 de Novembro de 1910 da Majoria General da
Armada.
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A postos estavam egualmente os médicos navaes Jayme dos

Santos Faria e António Augusto Fernandes, com a ajuda de fa-

cultativos civis. (**)

O medico naval dr. Vasconcellos e Sá trocava depois o hos-

pital de Marinha pelo quartel de Alcântara.

Todavia se os cuidados especiaes havidos no hospital da Es

trella, originaram pedidos de louvor, já aquelle trouxe reclama-

ções, por os marinheiros teridos e ali recolhidos haverem estado

«quasi 48 horas sem comer, por simples medidas de economia.»

A revolução começara a desnudar os seus sanguinolentos

resultados.

A chegada dos soccorros médicos necessária se patenteou

pois em todos os pontos.

Apparecendo no quartel de marinheiros o dr. Vasconcellos

e Sá, ia encontrar ali novas pouco animadoras.

Estabelecido estava um bloqueio por infantaria i e 2, caça

dores 2 e guarda municipal.

Aguardado foi todavia, em estranha espectativa, o fim de

essa aventura.

O resto da madrugada, cheia de peripécias, nada trouxe de

retumbante, embora para perturbar bastasse a anormalidade da

situação.

Em pé de guerra, uns e outros viram clarear o ceu, paten-

teando o inicio, soberbo, do dia 4 de Outubro.

Que de surpreza traria elle?!. . .

(**) Vida pagina 176 d'e8te volume.
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XII

o conselho de ministros = O governo e as prevenções próprias.=M'e
dldãs ^obre os regimentos das províncias.=0 juiz de instrucção
crIminal.=A revelação e os serviços de communlcações — Conci-
llabalo ministerial =Iinpressões sobre o commando do divisão =
Cuidando da defeza pessoal.^Ainda o destroço de cavallaria 4
-Terrores dos políticos.^Entrevista do consellieiro Teixeira de
Sousa com o chefe da dissidendia.

O governo?

Que providencias tomara?

Registámos já os seus iniciaes trabalhos de

prevenção, em que de tacto houve logo diver-

gências e contrariedades, pois, sabidos, quasi de

certo, os aprestos da revolução para essa noite,

o alarme aos regimentos só ás 8 horas official-

mente chegou.

Entregue a cidade ao commando militar e prevista a neces

sidade ái uma suspensão de garantias, de todo se olvidou a tor-

ma legal de a mandar executar: um decreto.

Esse acto apenas relembrado seria de manha, mas sem que

levado a effeiío tosse, mercê de circumstancias nascidas dos pri-

meiros talhos passos do gabinete Teixeira de Sousa.

Sahindo do palácio real, os membros do governo iam, pre-

sumivelmente, affastar-se do toco revolucionário, que, segando

se pensava, seria o Rocio.

Acolhendo se a cas9, o conselheiro Teixeira de Sousa, trans-

tormou-a em reducto, e se olvidara a regia guarda, não esque*
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ceu que do plano militar constava o torneciniento de uma torça

para vigilância da residência ministerial.

A* moradia do Largo de S. Sebastião da Pedreira, 5i, che-

gavam pois, requisitadas, 142 praças do 3.^ companhia da

guarda municipal, do commando do capitão Júlio César dos

Santos Segurado e yy soldados de cavallàna do 2° esquadrão.

Rcunia-se então o conselho de ministros, que aliás melhor

estaria na sala da secretaria do reino.

Estavam ali, além do presidente do conselho, os titulares

das pastas de guerra, José Nicolau Raposo Botelho, marinha

José Marnoco e Sousa, fazenda, Anselmo de Assis Andrade,

obras publicas, José Gonçalves Pereira dos Santos e estrangei-

ros, José de Azevedo Gastello Branco, e ainda o secretário parti-

cular e o chefe do gabinete do í.° ministro, Nicolau de Mesqui-

ta, e o capitão Cruz e Sousa.

Faltava unicamente o ministro da justiça, conselheiro Joa-

quim Manuel Fratel, no Estoril, onde não chegavam balas nem
receios.

Os outros, aconchegavam-se nos sophás de molas da presi-

dencial residência.

Egualmente ali se encontrava o juiz de instrucção criminal

consvlheiro António Emilio de Almeida Azevedo, que para a re-

sidência do chefe do governo seguira, esquecido do governo ci-

vil, para assistir ás discussões ministeriaes que só abandonava

ás 8 horas da manhã seguinte.

Ao presidente do conselho, apenas sorria n*essa hora de pe-

rigo, o ver-se bem rodeado.

Telephonando para o juizo de instrucção, fizera sciente, o

dr. Almeida Azevedo dos avisos confirmativos de uma revolta e

marcara entrevista para sua casa.

Se isso significava a retirada do funccionario do ponto

onde deveria actuar, de duplo sentido se poderia tomar a attitude.

A' nomeação do dr. Almeida Azevedo para o seu alto cargo

correspondera um elogio pelos catholicos, (») traduzindo segu-

rança nas suas convicções monarchicas :

(*) «a Portugal» de 21 de Fevereiro de 1910.
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«Quanto á nomeação do sr. António de Almeida Azevedo,

para juiz de instrucção, também só louvores cabem ao governo

que a tez, premiando assim os serviços relevantes d'esse zeloso

e intelligente magistrado.»

Era elle todavia o juiz accusado pelos republicanos, de, ao

conhecer o regicídio, ter dado um abraço n*um democrata, com-
merciante portuense da rua dos Carmelitas, com a phrase vio-

lenta :

« — Parabéns! Já está morto o bandido!» (*)

Queria-se assim possuir junto a esse conselho convocado em
circumstancias anormaes, ou o irreverente apologista do regici-

dio, para contra-mina a providencias anti-revolucionarias, ou

reter, para improductiva acção, o dedicado á coroa, segundo a

crença dos órgãos nacionalistas.

O vão extorço do magistrado n'essa entrevista magna, salien-

tava-o (•*) comtudo, o próprio presidente do gabinete:

«Chegado ali telephonei ao juiz de instrucção criminal, di-

zendolhe ter eu a confirmação de que de noite explodiria o mo-
vimento revolucionário e pedindolhe que fosse á minha casa.

« — Também me parece. Vou já.» Tal íoi a resposta do

juiz António Emilio.

«D*ahi a pouco entrou em minha casa, onde permaneceu

até ao dia seguinte, ás 8 horas da manhã. O juiz de instrucção

criminal não me deu informação nenhuma, porque decerto a

não tinha. Dou estas explicações airda no intuito de pulverisar

as accusações dos meus inimigos, que querem imputar-me res-

ponsabilidades no êxito da revolução.

«Seria commodo para mim deixar correr a falsidade, quan-

do tanta gente se appressou a declarar serviços prestados á im-

plantação da Republica, mas não convinha á minha consciência

de homem que nunca soube o que é uma deslealdade. Na or-

dem de ideias em que se lançaram a meu respeito os meus de-

tractores, fizeram correr que o juiz de instrucção me informara

(*) Vide o 1.° volume d'e8ta obra, pagina 308.

(**) 'J eixeira de Sou8a=nPara a Historia da Revolução»=2."» volume
— Pagina 247.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 419

I

no dia 3 á noite de que os dirigentes da revolta estavam reuni-

dos em uma casa da rua da Esperança e de que eu recusara

auctorisação para os prender.

oNão creio que o juiz António Emilio tal dissesse. Isso re-

presenta uma íalsidade tão grande como tantas outras inventa-

das a meu respeito. Aquelle magistrado nem me deu essa intor-

mação nem pediu auctorisação para prender quem quer que

íosse na noite de 3 de Outubro.

«Fui eu quem lhe dei a noticia d? revolução, indo imme-

diatamente para a minha casa, onde se conservou até ao dia im-

mediato com os meus collegas de governo e com os meus se-

cretários. Os seus agentes estavam reunidos no governo civil.

Durante a revolução ninguém me tallou na reunião da rua da

Esperança ou em outra qualquer.»

Em traços indeléveis registada ficou a nulla interterencia do

chele dos serviços de investigação, que, desconhecendo os mean-

dros dos planos a executar pelos revolucionários, nem de leve se

recordou, ou lhe íoi recordada, a conveniência de uma direcção

directa sobre a judiciaria para as tentativas de descoberta dos

bem sabidos caudilhos dos movimentos de sedição, percorrendo

as ruas em missões da causa ou conspirando a poucos passos do

governo civil.

Justo é comtudo salientar que, em parte, o cheíe do gover-

no exercera essas tuncçÕes de vigilância, mas para um embara-

ço visível aquella que os agentes policiaes podiam desempenhar.

O conselheiro Teixeira de Sousa, recommendara pelo tele-

phone, ao commandante da policia, coronel José António de Mo-
raes Sarmento, a conveniência do recolher dos agentes ás es-

quadras, ás IO horas da noite.

A ordem, consciente ou inconsciente, era perturbadora da

boa orientação, pois, emquanto os republicanos alargavam o seu

serviço de espionagem, tazendo seguir os regimentos e annotan-

do-lhes o acampamento e forças, o encerramento dos policias,

não só abria caminho ao activo e livre serviço da revolução, co-

mo facultava as reuniões nos centros republicanos.

Não o entendeu assim, em parte, o commando da policia e

se abandonou, por inexplicável attitude, a vigilância sobre os
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centros escolares democráticos, conhecidos tocos de rebelliao, de-

terminou que á I hora da madrugada, sahissem patrulhas do-

bradas para a rua.

Do conselho de ministros, apreciadas, em longas controvér-

sias, as providencia a tomar sahiram as ordens telephonicas, da-

das á meia noite de 3 de Outubro, para que marchassem sobre

a capital, os regimentos de artilharia 3 e caçadores 6, de San-

tarém, infantaria i 5, de Thomar, cavallaria 5, de Évora, cavai-,

laria 3, de Extremoz.

Os elementos da capital, suspeitos, fizeram coUocar as vis-

tas nos regimentos da provincia e pensou-se no avanço de arti-

lharia 3, e caçadores 6, de Santarém, para o que se aprestaria

um comboio, a sahir da estação do Rocio ás 4 horas da ma-

nha.

Um telegramma se expediu.

Não chegou lá.

Os revoltados haviam tomado as suas precauções, previsto

todas as hypotheses, e ainda mesmo aquellas que o governo des

curárã.

O próprio serviço telephonico foi em grande parte interrom-

pido, ao ponto de no Porto, se culpar a ventania da falta de

communicação com Lisboa.

A rede revolucionaria tudo envolvia.

Se ás portas de Algés, o civil, Josí^ Norte, manobrava atten-

to, até aggrupar com armas, i5o moradores de Porto Salvo,

com os quaes deteve o tenente António Joaquim Ferreira Diniz

de infantaria i 1 e o 2.° sargento. Arsénio, logo coUocados ao

serviço da insurreição, outros grupos haviam já feito o corte das

linhas férreas da Figueira, em Torres Vedras, do norte, em Bra-

ço de Prata, Olivaes, Carregado e Santarém e a do sul, entre o

Barreiro e Lavradio; e ainda das de Cascaes e Villa Franca, origi-

nando está ã suspensão da marcha sobre a capital, de caçado-

res 6 e do grupo de artilharia, de Abrantes, que aliás tentou

emprchender a travessia pela via ordinária.

Não podia auxiliar os realistas.

Mais de loo revolucionários do Cartaxo, com a direcção de

Álvaro Mendes, organisador dos grupos da provincia, João Duarte
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Ribeiro, João Gomes de Sequeira e José de Oliveira Santos, ha-

viam destruido a linha entre Sant*Anna e Valle de Santarém.

Tentou a marcha pela estrada ordinária, mas estabelecidos

ao longe das linhas do norte, leste e oeste, os grupos do revolucio-

nário de Villa Nova de Ourem, Alraro Mendes, este, avisado,

promoveu o alliciamento da soldadesca, que estacionava logo,

contrariamente aos desejos da própria officialidade, onde só havia

adherentes 4, sendo 3 em caçadores 6 e o capitão Figueiredo

em artilharia.

Infantaria 1 5, de Thomar, pretendeu avançar pela via de

Alíarellos, ante telegramma recebido já na manhã de 4, mas a

linha de oeste estava cortada, e aluida a ponte de Leiria pelos

conspiradores das Caldas, Alcobaça e Leiria, que obtinham a

cooperação dos soldados, recusando terminantemente o conti-

nuar da marcha, projecto aliás de antemão combinado.

A detenção da marcha não influiria, parece, nas intenções,

pois, republica feita, se tez alarde de que, minado pelos sargen-

tos, o regimento entraria em Lisboa, insurrecionado, de nada

valendo o lealismo, talvez único no regimento, do tenente-coro-

nel Madureira Guedes.

Quanto â cavallaria 3 e 5, no seu posto estavam dois revol-

tosos, os telagraphistas em serviço na estação eborense, Manuel

de Alegria Vidal e José Augusto do Rosário, que sonegando os

despachos, evitavam a vinda das tropas.

Ignorando tudo, ainda o commanoo da divisão contava com
esses reforços e já a junta revolucionaria distribuía uma procla-

mação annunciando os embaraços antepostos á marcha e dando

a ordem expedida para os regimentos de íóra como prova de

haver o governo perdido a confiança na guarnição de Lisboa.

Na capita!, a delegação organisada, manobrava incessante,

mas isso não obstou a que os diversos telegrammas seguissem,

só interceptados em Evcra, pela dedicação dos telegraphistas,

um dos quaes, o i.° aspirante Rosário, fazia assim o seu rela-

tório datado de 7 de Junho de 1912 da cidade de Évora :

«Não só pelo nome do seu auctor, mas principalmente pela

situação politica que elle occupava á data da Revolução, o livro

do sr. Teixeira de Sousa está naturalmente indicado como uma
VOL. Itl —FL C.3
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das tontes onde futuros historiadores irão procurar informes do
feito que determinou a queda da dinastia dos Braganças e pro-

clamou a Republica cm Portugal. Afigura-se-me portanto indis-

pensável esclarecer, tanto quanto possivel, aquelles pontos em
que porventura as suas informações não sejam a rigorosa ex-

pressão da verdade histórica, para que ella um dia seja aprecia-

da com a justiça que merece. Referindo se ao tacto da organi-

sação revolucionaria se ter estendido ao pessoal dos telegraphos,

diz que as communicações telegraphicas estavam nas mãos dos

revoltosos, o que, em rigor, não é verdadeiramente exacto, visto

que só do dia 5 de Outubro, pela manhã, é que isso se deu, e

acentua (pag. 414, 2.° vol.) a declaração do telegraphista Ani-

bal Lameiras que diz; de forma que desde quê a revolução es-

talou^ só conseguiu passar um telegramma pdra Evora^ etc.

«A verdade deve estar sempre acima de tudo, e cila diz que

esta declaração do telegraphista Anibal Lameiras não é a sua

expressão verdadeira, pois que tendo os revolucionários deixado

intacta a linha de Lisboa a Setúbal e d'esia a Évora, por varias

vezes durante o dia 4, aqui se deu ligação para Lisboa tunccionar

com Santarém, pissando-lhe í^ar/osífes;?(JcAos, o que também suc-

cedeu para Évora, A's 5,2 da tarde d*esse dia 4 recebeu-se aqui

mats um^ aquelle em que o sr. Teixeira de Sousa ccmmunicava
a todos os governadores civis que tinha rebentado essa manhã
em Lisboa uma insurreição republicana mas que estava quast

debelada. Esse telegramma foi, bem contra minha vontade, en-

tregue ao então governador civil substituto dr. José Nunes do

Nascimento, que, como era de suppor, logo tratou de o fazer

bastante conhecido, para amortecer qualquer espirito de revolta

que porventura se estivesse preparando para n'essa noite secun-

dar o movimento de Lisboa. Outro não era evidentemente o

fim d*esse telegramma. Poisas 10,46 da noite, Lisboa tornava

a passar o mesmo despacho! Nunca logrei comprchender bem a

acção verdadeiramente revolucionaria do comiié dos telegraphcs

de Lisboa !

«A*s 10,26 da noite recebia eu mais um despacho assignado

por Ministro da Guerra^ dirigido ao commandante de caçado-

res I, Abrantes, assim concebido:



A. REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 423

«Urgente marcha batalhão deve vir para Lisboa com máxi-

ma urgência.»

«Ksse telegramma veio dar-me alento e esjerança! Era a

justificação do truc usado com o telegramma aos governadores

civis! Se pediam retorços era porque a insurreição republicana

não estava ainda debelada ! Rápido resolvi o meu dever. Guar-

dei esse despacho, illudindo a vigilância do chefe da estacão,

presente ainda a essa hora e até depois da meia noite. O despa-

cho era das 2,16 da tarde, evidentemente de propósito retarda-

do em Lisboa, mas logo a seguir me passaram ma/s oii/ro, tam-

bém assignado por Ministro da Guerra^ dirigido ao comman-
dante militar Abrantes, o qual dizia assim:

«Mande marchar immediatamente Lisboa comboio especial

duas baterias grupo montado juntamente com caçadores i lor-

ças desembarcam Olivaes seguem estrada Sacavém.»

«Tal despacho er* íaxado das io,3o da noite e eu recebia-o

poucos minutos depois! Percebi que em Lisboa se luctava de-

sesperadamente e. . . dei a este despacho o mesmo destino do

outro, então já resolvido a tudo que viesse! De Abrantes tele-

graphava, se não estou em erro, o commandante de caçadores

ao commandante da 4.* divisão dizendo ter comboio especial

formado e estar esperando ordens. Não pude evitar que este des-

pacho fosse passado ao quartel general, mas parecendo-me criti-

ca a minha situação, resolvi sair por miniito>, allegando preci-

sar tomar qualquer alimento e procurei immediatamente o dr.

Felicio Caeiro, ao tempo um dos organizadores considerados da

Carbonária^ a quem puz ao facto da situação, pedindo lhe para

que providenciasse no sentido de irem cortar sem demora as li-

nhas telegraphicas. Pretendia assim evitar que o quartel gene-

ral se correspondesse com Abrantes e eu fosse desde logo apa-

nhado no segredo do meu acto, que resultaria inútil. Se neces-

sário for o testemunho de alguém posso invocar o do meu cole-

ga Ladislau António de Sá; o do dr. Felicio Caeiro; o do com-

merciante Francisco Maria Nunes, que foi quem, na Sociedade

Harmonia, me arranjou uma Sandwich para no regresso á esta-

ção não despertar no chefe quaesquer suspeitas; o do carteiro

Estevam da Silva Costa, que com o meu collega Manuel Ale-
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gria Vidal e eu, constituímos o grupo revolucionário dos tele-

graphos em Évora, e ainda o do incansável luctador Higino

Barrão.

«Gomo se vê, não toi pois só um os despachos passados a

Évora desde que a revulcçao estalou, e a verdade deve sempre

ser dita, para conhecimento do sr. Teixeira de Sousa e da. . .

Historia. N'uraa agitação impossivel de descrever, eu ia consta-

tando que as linhas não eram cortadas, e então, exercendo sobre

o meu companheiro de noite — aspirante Carlos Caldeira— um
pouco de pressão espiritual, dandolhe a crer que não estava pa-

ra me massar muito com o serviço, consegui que elle adorme-

cesse e. . . e tirei ao comutador suisso todas as cavilhas de li-

gação com Lisboa, Santarem-Abrantes e quartel general I Pela

manhã, quasi á hora de começar entrando o pessoal, das 5 e

3o ás 6 horas da manhã, pouco mais ou menos, tornei a collo-

car tudo normal e ainda a essa hora, invocando a presença do

director geral Altredo Pereira, Lisboa pediu ligação paia San-

tarém, Aveiro, Coimbra e Porto, pedindo informes da noite. De
toda a parte vinha a desoladora noticia do mais protundo soce-

go ! Apenas no Porto uns breves tumultos em frente á redacção

de um jornal. Era o desastre total! A's lo horas, ou lo e 3o,

chegou-nos finalmente a libertadora nova dotriumphoda Repu-

blica e só então respirámos descançada^nente! Depois tudo se

passou como é sabido e que ao caso nada interessa.»

Em Torres Vedras outros grupos se desenvolveram para o

serviço de corte das linhas e d'esse acto veiu o seguinte depoi-

mento:

«Na Ribaldeira aggregaram se outros, entrando em Torres

32 homens, que se dirigiram ao Centro, onde se suppoz que a

commissão municipal estava em sessão permanente, o que não

succedeu. Exposto pelo companheiro Faustino o que ali os leva-

va, íoram recebidos com risos irónicos, sendo aconselhados a que

aguardassem os acontecimentos e chegando António da Silva,

tanoeiro, a dizer que para se íazer a revolução não eram neces-

sárias armas, mas apenas bastava ter mãos. Os revolucionários,

)á exaltados, estavam resolvidos a voltar-lhes as costas, quando

os membros da commissão foram sahindo pouco a pouco. Fica-
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ram só o Faustino, os seus companheiros e alguns sócios do

Centro. Verberando acremcnte o procedimento da commissão,

resolveu-se de commum accordo irem das duas para as três ho-

ras destruir a linha térrea e telephonica, o que fizeram empre-

gando 36 bombas quasi sem resultado, sendo necessário recor-

rer a martellos, chaves inglezas e íorça braçal. A's 4 foi o nosso

correligionário arrear a bandeira do Centro para içal-a na Ca-

mará, o que não se conseguiu por os habitantes, estremunha-

dos de somno, não estarem para se ralar. . . Vendo esta dispo-

sição de ânimos, abandoraram a villa, voltando a Dois Portos

conj a resolução de trabalhar, independetitemente, o que não se

tez por a Republica estar já proclamada. A César o que é de

César.

n

Certo é que em parte talharam os projectos, e que os tele-

grammas iam passando, para os corpos da província, expedidos

alguns pelo próprio chefe do grupo encarregado de os reter. . ,

Erros sobre erros havia, e contrabalançando os dos revoltosos, o

governo, desorientado, esquecendo a necessária cifra, formulava

despachos telegraphicos triviaes, pondo sem reserva as suas or-

dens de avanço ou prevenção. . .

Dispondo de todos os elementos, combinadas todas as pro-

babilidades, os revolucionários haviam estabelecido egualmente

campo de acção nos correios e telegraphos procurando trazer

assim rudes embaraços ao governo.

Assim julgadas cortadas todas as linhas, pensou-se na utili-

sação da que ligava Lisboa com a cidade de Évora, ou fosse Ca-

sa Branca-Rainha-Alcaccr do Sal-Lisboa.

A junta dos telegraphos de Lisboa, onde estavam os repre-

sentantes da lo). •
. Germmalj Amândio Saraiva Junqueiro e

Annibal Lameiras, possuia ainda o appoio forte da dos correios,

constituída por Ernesto de Lorena Queiroz, António Garcia

Ferreira e Ricardo Lambert, filiados na Carbonária Portugueza

e entendendo-se com os chefes da revolução.

D'flli nasceu o serviço do corte de linhas telephonicas, sendo

a do Porto, via Telheiras, commettido ao aspirante João Gual-

berto do Nascimento Pires, que egualmente devia cortar as do

ministério da Guerra, o que se não fez pela falta do portvidor
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das chaves do edifício do Arco da Rua Augusta, onde as linhas

passavam. Ao aspirante Baldemiro Gameiro da Matta, compe-
tia, com o civil Alberto das Neves, commerciante em Sacavém,

o corte das ligações telegraphicas em Thorel, entre os ministérios

e os quartéis general e do Carmo.

Ficou todavia a linha da alfandega, que correspondência

estabeleceu entre a residência de Teixeira de Sousa e a sede da

divisão.

Apenas a conspiração, e para seu serviço, deixou aptas a

lunccionar, n'uma illusão de esquecimento, as linhas telegraphi-

cas do Rocio, Braço de Prata, e as da Companhia Real dos Ca-

minhos de Ferro até ás Caldas da Rainha e por deficiência, as

linhas de Lisboa-Setubal e Setubal-Santarem-Abrantes e a de

Lisboa RvoraCasa Branca-Biscainha-Alcacer.

Isso não obstaria a que, decorridas essas horas embaraçosas

o comité revolucionário dos telegraphos demonstrasse assim o

seu contentamento : (*)

«O Comité Revolucionário dos Telegraphos reconhecendo á

evidencia, que a boa execução dos espinhosos e graves traba-

lhos realjsados para secundar o movimento libertador da Pátria

pela implantação da Republica, muito se deve ao auxilio deno-

dado dos seus collegas da Estação Central, vem jubilosamente

testemunhar-lhes o seu mais vivo reconhecimento que nunca olvi-

dará, convicto de que, sem esse concurso valioso, o resultado dos

seus esforços não seria da importância e brilhantismo desejados.

«Lisboa, 2 3 de Outubro de i91o.— Pelo Comité— (a)

Annibal Lameras.»

Exalçado ioi também o trabalho da junta dos telegraphos e

o nome do respectivo chefe revolucionário Annibal Lameiras,

embora mais tarde este desse origem a arguições da imprensa

(•*) por escândalos monetários, justi6cando a segumte portaria

(•*) assignada pelo ministro do fomento, António Maria da Sil-

va, de quem Lameiras fora secretario particular :

f*\ «o Secuk», de 4 de Outubro de 1910.

(*•) «0 Kebate» de 14 de Outubro de 1913.—«O Diau e «O Socialistan,

de 16 de Outubro de 1913.
(**) «Diário do Governo» de 3i de Outubro de li^lS.
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«Tendo sido presente ao luinistro do tomento o proceiso

disciplinar mandado instaurar contra o segundo official do qua-

dro telegrapho postal Annibal Lameiras Fernandes, em virtude

de faltas graves por elle commettidas, toi este tunccionario jul-

gado incurso no artigo 341.° da organização vigente dos cor-

reios, telegraphos, telephones e fiscalização das industrias eléc-

tricas, mas havendo-lhe sido considerada ccmo attenuante a cir-

cumstancia prevista no n.° 3.° do artigo 8." do regulamento

disciplinar dos íunccionarios civis, manda o governo da Repu-

blica Portugueza, pelo ministro do fomento, lhe seja applicada

a pena de suspensão por cento e oitenta dias, nos termos do ar-

tigo 338.° da mesma organização. Paços do governo da Repu-

blica, em 3o de Outubro de I9l3.— O ministro do fomento

Antomo Mana da Stlva.-»

Se dos correiros e telegraphos, a maioria se dedicou aos tra-

balhos da especialidade, o corte das linhas, outros preferiram

mais perigoso campo de acção e deixando o serviço de entrave

a communicaçÕes, o aspirante Arthur César Nunes, tomava as

armas para o combate, o que lhe valia com o galardão profissio-

nal, o official elogio: (*)

«O Governo Provisório da Republica Portugueza faz saber

que, em nome da Republica, e tendo em alta consideração os

relevantes serviços prestados pelo cidadão Arthur César Nunes,

segundo aspirante do quadro dos correios de Lisboa e Porto,

que durante os dias 3, 4 e 5 do corrente combateu heroicamen-

te pela causa da mesma Republica, decretou a sua promoção

por distincção, ao logar de segundo official do mesmo qua-

dro, para n'este ser provido definitivamente logo que occorra

vacatura.

«Determina-se, portanto, que todas as auctoridades a quem
o conhecimento e a execução do presente decreto com força de

lei pertencer, o cumpram e façam cumprir e guardar tão intei-

ramente como n'elle se contém.

«Os ministros de todas as repartições o façam imprimir,

publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da Republica,

(*) «Legislação Portugueza» de 1910.=2.° volume.
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aos 28 de Outubro de 1910.— Joaquim Theophilo Braga.

—

António José de Almeida— Aflonso Gosta— José Relvas—
António Xavier Correia Barreto— Amaro de Azevedo Gomts
— Bernardino Machado — António Luiz Gomes.»

Retrocedamos porém ao conciliábulo do governo.

Na entrevista ministerial, referencia houve aos documentos

obtidos, com inequivocos dados sobre o projecto e a situação

quasi se aclarava.

Analysadas eram as ordens de prevenção, expandindose so-

bre ellas um voto de confiança.

Indiôerença ou má vontade não lucilaram práticos provei-

tos para a causa da realeza e Teixeira de Sousa, só mais tarde

reconheceu (•) o erro d*essa confiança, sequencia de uma inércia

irritante.

«Gomo singelo commentario tenho eu a dizer:

«1.° que tendo recommendado as prevenções ás 5 horas da

tarde, tendo insistido n'ellas ás 7 horas da tarde e tendo eu ás

8 horas da noite, dado, no Paço de Belém, a certeza de que a

Revolução rebentaria n'aquella noite, só das duas para as três

horas da manhã estava tudo a postos.»

As arguições não eram descabidas, e se bem que o ultimo

presidente do conselhoda monarchia portugueza, em íalta incor-

reu, por só ás 5 horas ter dado ordem de prevenção, sabendo o que

se tramava, tempo antes, não menos certo é, que da instancia

superior militar, não se participou aos commandantes dos regi-

mentos a certeza absoluta de revolta assignalada por Teixeira

de Sousa, tacto provado com a descuidosa serenidade dos offi-

ciaes nos quartéis, jogando indiôerentes ou dormindo, incautos,

quando, po^^tas a dentro, a agitação lavrava, terrível e destrui-

dora . . .

No conselho, avaliadas as infalibilidades d*um entrave á se-

dição annunciada, suscitaram-se duvidas sobre a veracidade dos

boatos, tiradas á chegada do deputado dr. Henrique de Mtllo

(#) «Para a Historia da Revolução» por Teixeira de Sousa = 2.° volu-

me, pagiua 315.
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Archer da Silva, capitão medico da guarda fiscal dr. Almeida Dias,

Miguel Costa e jornalista Lara hiverard, portadores da sua confir-

mação, baseada já nos primeiros tiros.

Haviam procurado informações no governo civil, abando-

nado pelo chete do disiricto major António Mendes Magalhães
Ramalho e onde cousa alguma se sabia.

O trem, percorrera as ruas centraes, annotando se á esquina

fronteira ao café Suisso, junto ao Hotel Avenida Palace, um
grupo que tentou deter a carruagem, mercê do signal feito, pa-

ra elles desconhecido, mas em que, os não profanos, veriam o

convencionado para o reconhecimento dos revolucionários.

O secretario do presidente do conselho, o dr. Almeida Dias,

julgou até vêr n'um dos do grupo, o conselheiro Alpoim, illu-

são breve desfeita e impondo a necessidade de novo rodar do

carro, obrigado a parar ante os piquetes de cavallaria da guar-

da municipal, junto ao monumento dos Restauradores, no alto

dl Avenida António Augusto de Aguiar, no largo de S. Sebas-

tião da Pedreira, e formando muralha rente á porta do chete do

g )verno.

Este, recebia pois a confirmação da gravidade dos aconteci-

mentos e até da primeira fuga da policia, correndo loucamente

da rua Alexandre Herculano e Avenida, para a rua de Santa

Manha.
Não tinha o conselho o aspecto sobre^altado inherente ás

calculadas scenas externas e que o todo bellico da rua espelhava.

Parecendo conformado com as circumstancias poucos ba-

naes, o conselheiro Teixeira de Sousa, explicava aindd aos re-

cemchegados, n'uma apathia absorvente, erguendo se do sophá

onde antes parecia meditar:

— A Revolução, meus amigos, a Revolução!. . .

O ministro dos negócios estrangeiros, José de Azevedo Cas-

lello Branco, eivado ainda d'essa crença na firmeza do exercito,

amachucava n*um desprendido lançamento sobre uma poltrona

a casaca festiva do banquete palaciano, e emquanto lhe reful-

giam ainda no peito a gran-cruz e a commenda da ordem de

Nossa Senhora da Conceição, animava confiante:

— Pois que venha a revolução!. . .

VOL. III FL. 54
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Collocado ao telephone, o ministro da guerra ia transmittin-

do aos assistentes, os factos relatados pelo quartel general e que

citando apenas sublevados parte de artilharia i e parte de in-

fantaria 16, fazia nascer conveneimenios de lealismo dos outros

regimentos.

Longe de dictar providencias de momento, Teixeira de Sou-

sa, aconchegando-se ao sophá, formulava projectos de problemá-

tica revindicta, ou tosse com a dissolução dos dois núcleos re-

voltados, a dispersão da officialidade pelas divisões provincianas.

Isso fez surgir o commentario sensato do ministro dos ne-

gócios estrangeiros, o único que procurou fazer terminara inércia

dos outros

:

— Sim, sim, mas isso é para depois. O que é necessário é

fazer com que isto não dure até de manhã.

Tudo se limitou a novos pedidos de informações, que, vin-

dos do quartel general pelo telephone da alfandega, assignala-

vam os passos dos revolucionários, desde a marcha sobre as Ne-

cessidades, que se aífirmava então seria cortada por infantaria

2 e caçadores 5, até á insurreição no quartel de marinha, que

se affirmava teria dm sob a energia de cavallaría 4 e infanta-

ria I.

Tinha pois o quartel general umas intuições de ordem per-

feitamente hypotheticas, confirmadas com o contrario desenlace

do que previa.

Foi assim que, quando a campainha do telephone retiniu,

madrugada avançada, sob a febril pressão da mão régia, o che-

fe do governo, ou crente nas previsões do aquartellamento de

S. Domingos ou forcejando por tranquillisar D. Manuel, lhe não

fez segredo das ideias dos revoltosos, de ataque ao paço, asse-

gurando tomadas todas ás providencias para a firme defeza da

residência real.

De intervallo, o presidente do conselho sentia fraquejarem-

Ihe as forças, reconhecendo-se pouco apto para noctívago.

A artilharia fazia já ouvir o seu som cavo.

Houve receios, e só o ministro dos negócios estrangeiros,

teve forças paia exclamar:

— Estou sobre brazas! O nosso logar não era aqui, mas no
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paço, ac lado do rei. Cá íóra bastava um dos ministros, para o que

tosse preciso, para representar o governo nas ordens

!

Mas, nem apenas o gabinete ali se encontrava, brilhando

pela ausência nos logares onde imprescindiveis eram, e forman-

do corte á presidência do conselho, o governador civil, major

Magalhães Ramalho e o juiz de instrucção.

A insistência do tiroteio, originou a insistência de pedidos

de informes, que o ministro da guerra sollicitava fora de si ao

apparelho telephonico, dando voltas á manivella da campainha

de chamada, e sem collocar o auscultador no descanço.

As novas vieram menos optimistas.

Se as forças revoltadas não haviam proseguido, por circums-

tancias ainda ali desconhecidas, nas intenções de assalto ás Neces-

sidades, cm compensação acampara no Alto da Avenida, resis-

tindo á municipal; e os marinheiros, segundo se dizia, eSectua-

vam o embarque para os cruzadores.

Os intuitos eram viziveis: o despejar de granadas sobre

Lisboa.

Tardiamente quiz emendar o conselheiro Teixeira de Sou-

sa, o extranho erro da alteração do regimen preventivo naval.

Não tendo promovido, desde o dia 2, em que no paço da

Pena alvitrara possibilidades de revolta, a sahida dos barcos,

tão usada em taes casos e que a própria marinhagem previa

—

lembrou-se, n'es3a hora de dificuldades, de plena revolução, do

afíastamento dos navios.

N*uma surpreza simulada, pois que até para os profanos, o

facto não podia constituir segredes, houve as allegaçÕes do mi-

nistro da marinha sobre as horas de que necessitava qualquer

vaso de guerra para viagem e o commentario irónico do depu-

tado dr. Archer da Silva, de que, provável era estarem os navios

promptos a sahir, mas apenas para satisfação ás ordens dos che-

fes revolucionários.

A' dura verdade, correspondeu a mudez que serviu para

mais terror lançar pelo ruido nitido da longínqua íusilaria.

O general Raposo Botelho, a distancia larga do quartel ge-

neral e do ministério da guerra, bradava convulso :

— O que é preciso é suflocar isto qusnto antes!
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Não se ergueu todavia da sua cadeira, o chete, occasional,

do exercito, que mais tarde veria assim citados (*) os preceden-

tes guerreiros:

«Foi n*esse saudoso collegio de Nossa Senhora da Gloria,

—

onde nunca me cheirou a incenso nem a cera— que a minha
geração conheceu o capitão Raposo Botelho, já com o seu com-

pendio de Geographia Universal .ia 2 ^ ou 3.^ edição e o seu

te nervoso também já bastante adeantado. A sua voz cheia, em-
bora terminando por nm guincho, e os seus galões íaziam-no o

mestre, não digo mais querido, mas o mestre mais temido. Veiu

a revolta de 3l de Janeiro. Começou a correr que o capitão Ra-

poso— não sei com que tundamento nem se com fundamento
— passara as horas da revolta debaixo de umas taboas da Viel-

la da Madeira, que tazia as trazeiras da Rua de Santo António,

onde correu o sangue de combate. E a minha geração de todo

lhe perdeu o medo. Logo a seguir, íoipara Lisboa, numa leva de

heroes algidos, que, não sei também com que tundamento, no

3i de Janeiro grangearam fama de lealismo ás instituições,

Passados annos, sempre sedentariamente trabalhador, ganhava
contos de réis por anno, era director da Cooperativa Militar, e

creio— o que d'outras companhias, era general e era ministro

da guerra.»

O conselheiro José de Azevedo Castello Branco, cuja missão

ali era apagada, pela comparência dos principaes ministros, ár-

bitros em assumptos de ordem publica, o do reino, o da guerra

e o da marinha,— respondeu:

— Era preciso suííocar isto, era, mas não é com palavreado

que se suffocam revoluções. O que nós não temos é um general

que assuma o commando das tropas fieis e lhes unifique os mo-
vimentos!

O problema teria outro escabroso ponto.

Admittida a existência d'esse general, as tropas actuariam

a favor da causa monarchica?

Parece comtudo não offerecer duvidas, que se conduzidos

fossem por um commandante enérgico e discisplinador, hábil e

(*) «Os Cem Dias Funestosu, por Joaquim Leitão—Pagina 493.
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encorajado, a indisciplina lançada pela democracia e a revolta

pregada pela carbonírie, teria uma íallencia geral.

Até quasi ao 5 de Outubro o exercito, tomava uma attitude

de espectativa e de íalta de lorça para o assumir audacioso de

responsabilidades. Fez-se uso assim, desde a tuga simulada, que

na derrocada da revolta, signiâcaria medo e nunca uma trai-

ção á monarchia, aíé ao esquivar á ordem de togo, alandeado na

victoria democrática, mas que seria recatado, no tracasso.

Mas a causa era indiô<;rente á maioria da ofiBcialidade.

Essa desculpa lhe dá o próprio commandante da Rotunda:

ttA grande maioria da ofiBcialidade da guarnição de Lisboa

(e também da provincia) era completamente indiôerente á poli-

tica. Surprehendida por um movimento revolucionário, sem co-

nhecer a sua viabilidade, accorreu ao posto de combate, em
obediência ás ordens superiores.

«A attitude dos soldados pouco dispostos á repressão, ou

antes com magnificas disposições para acompanharem os revol-

tosos, necessariamente nos assegurava a victoria, não sendo licito

dizer-se que o exercito ficara vencido na lucta quando, na ma-

nhã de 6, a revolta tomou o aspecto de movimento nacional, o

exercito em massa reconheceu as novas instituições, desistindo

d'um combate que, a meu ver, nunca intentara travar contra a

N*ção,» (*)

Transparece aqui uma directa allusao a platonismo comba-

tivo do exercito.

Mais tarde (**) essa opinião, soflreria, por circumstancias

varias, modificações assim expostas:

«Não é justo dizer-se que a guarnição de Lisboa se rendeu

sem haver sido atacada; tudo estava eflectivamente preparado

para que o não losse, mas a fatalidade assim nos obrigou;

durante 3o horas a artilharia revoltada não lhe deu des-

canço.»

Muito antes, e n*uma segurança absolu:a, já o jornalismo

(*J 1907 1910 = «A Revolução Portugueza»= Relatório de Machado
Santos ^= Pagina ll'ò.

(**) O Iníravsigente de 17 de Novembro de 1913.
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republicano (»), dissera, reíortando accusaçÕes sobre vontade de

dynamitar os quartéis na tentativa do 28 de Janeiro:

aNunca os revolucionários pensaram, nem podiam pensar,

em empregar bombas de dynamite contra os quartéis. Os revo-

lucionários tinham como segura a adhesão dos quartéis ao mo-

vimento liberal e patriótico que se projectava. Contavam como

certo que a maior parte do exercito acompanhava o povo e que

a parte do que o não acompanhasse, se não manitestaria contra

elle.»

A previsão derrubada em i9o8, não falharia dois annos

depois, salientando comtudo que, a um qualquer antevisto e

certo tracasso republicano, os adherentes seriam os primeiros a

consummar a final derrocada.

A phrase de José de Azevedo, pode pois ficar como históri-

ca e synthetisadora da agonia da realeza em Portugal.

Pouco antes viera auxiliar a demonstração de escassez de

energia do governo, um sargento de artilharia i.

Apresentando-se ao commandante da força da guarda mu-

nicipal collocada na rua de S. Sebastião da Pedreira, notificou-

Ihe o pouco numero dos revoltosos em marcha, a utilidade de

um ataque, e a humanidade da lijpertação dos officiaes detidos

no quartel de Campolide e dados como ávidos de combater.

O capitão Júlio César dos Santos Segurado, ordenou tosse

levada a informação ao conselheiro Teixeira de Sousa, não ex-

cluindo a opinião do sargento.

O chefe do governo oppoz-se.

— Isso não. Esperemos um pouco!

Entretanto a revolução avançava.

Sonhava embaraços, esquecido d'essa ameaça (*») perma-

nente que parecia reproduzir se a lettras de fogo e de sangue,

na histórica sala do conselho ministerial

:

«Pouco nos interessa que triumpheeste ou aquelle, mas a ver-

dade manda que se diga que a victoria do sr. Teixeira de Sou-

sa não deixaria de ser extremamente útil para nós republicanos.

(*) «o Mundo» de 30 de Janeiro de 190^.

{**) «O Paiz» de 8 de Janeiro de 1910.
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«Se O sr. Teixeira de Sousa nos não attendesse, nós, os re-

publicanos, teríamos muito á mão elementos de cffeito seguro,

para o obrigar a cumprir certas promessas. . . »

Já o conselheiro Júlio de Vilhena, o dissera anteriormente,

sendo chefe do partido regenerador, e attingindo em cheio a

orientação democrática

:

«De fora está o partido republicano, dando sentenças, apre-

ciando as manobras, mettendc os chefes ás bulhas, intrigando,

desconcertando, decretando primazias, atacando, ora com vio-

lências, ora com insidias, promovendo, emfim, por todos os mo-

dos, a desordem nas fileiras contrarias, a ver se consegue no

meio da indisciplina e da anarchia geral, entrarem elles na ci-

dade sem dispêndio de forças, nem gasto de armas ou muni-

ções.» (*)

Não se reflectiu sobre essa soberba descripção histórica na

hora solemnissima do magno conselho.

Se somenos foi a analyse de contingências, de relâmpago

se viu a táctica de repressões.

Era evidente que apenas se pretendia a guarda própria e

isso se confirmou ao ser regeitado o alvitre do coronel Mala-

quias de Lemos, para que, ante o destroço do 4.° esquadrão, na

Avenida, fossem impedir a formação do acampamento da Ro-

tunda, a 3.^ companhia e o 2° esquadrão, ou fossem os 2 i 9 ho-

mens immobilisados na defesa do inútil governo.

O conselho de ministros proseguiu na troca, sem valor, de

impressões.

Portador de más novas, interrompia o conciliábulo, excên-

trico, o coronel de cavallaria 4, Jesuino Gregório Pessoa de

Amorim,
Pedindo ordens, contava o destroço do seu esquadrão em

Alcântara, facto assim relatado n'um livro (**) onde recolhidos

foram vários depoimentos :

«Depois, seriam 6 e meia para as 6, chegou ao largo de S.

Sebastião da Pedreira o coronel de cavallaria 4, Pessoa de Amo-

(•) «O Popular de 10 de Novembro de 1909.

(**) Joaquim Leitão=nDiario dos Vencidos» pagina 70
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rim, com uma força do seu regimento. Entrou em casa do sr.

Teixeira de Sousa, e intormou o conselho de ministros de que,

por ordem do quartel general, mandara um esquadrão para Al-

cântara, a juntarse a infantaria 1 para atacar os marinheiros;

que mais tarde recebera ordens de sahir elle próprio do quartel

com o resto da força, a qual consistia em quarenta e tantos ca-

vallos, pois que nos dias precedentes o regimento fornecera va-

rias diligencias para íóra de Lisboa, por causa das greves; que,

chegando a Alcântara, fora recebido a tiro e a bombas de dy-

namite, sendo-lhe mortos alguns homens e cavallos e ferido um
oflBcial, e que veiu então por Monsanto a casa do presidente do

conselho, para receber as ordens que lhe quizessem dar.»

Não foi de exagero, como sabido é, o relato do coronel Pes-

soa de Amorim, a despeito do conselheiro Teixeira de Sousa,

na obra (*) reinvindicadora da sua defeza, assignalar uma sen-

sível diminuição no numero das praças victimadas:

«Gavallaria 4 foi mandada marchar para o Rocio, marcan-

do-lhe um caminho que a levou por Alcântara, tendo ali rece-

bido á passagem, o togo dos revoltosos que se encontravam no

quartel de marinheiros.

«No dia 4, de manhã, entrou o commandante em minha
casa para me informar do que lhe aconteceu em Alcântara e,

de que o regimento ficara reduzido a 40 cavallos. Creio bem
que se perderam os restantes, pois da notadas baixas, que adean-

te é referida, e que julgo authentica, consta que em cavallaria 4
foram somente duas praças feridas e 3 cavallos mortos.»

A relação, de paginas 448, do livro de Teixeira de Sousa,

regista, de facto, e citando a informação fornecida como exacta,

as duas feridas praças

Comtudo, de evidente erro é a afifirmativa e uma nota hos-

pitalar (*•), do estabelecimento de caridade, da Boa Hora, em
Belém, marca a ida ali, para curativo, do major Rocha Teixei-

ra, alferes Barata e varias praças, com os respectivos nomes.

(•) Teixeira de Sousa — «Para a Historia da Revolução» — 2° volume
=Pagina 316.

(•; «O Século» de 7 Outubro de 1910.
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Ainda o noticiário da época relata: (•)

«Quando, como dissemos, o regimento de cavallaria 4 se

dirigia de Belém para Alcântara, retrocedeu precipitadamente.

Esse tacto foi devido a ter sido recebida uma descarga cerrada

dada pelos marinheiros que se achavam no quartel, do lado do

Aterro.

cA confusão íoi grande, espantando-se muitos cavallos que

lançaram no chão os cavalleiros, officiaes e soldados, entre os

quaes o sr. major Manuel Ignario da Rocha Teixeira e o alfe-

res Victorino da Gama Barata, o primeiro 6cou com uma terida

contusa na cabeça, deslocação do braço direito pelo hombro,

tendo sido arrastado por algum tempo pelo cavallò em tuga

preso ao estribo; o segundo de uma fone contusão ca articula-

ção do joelho esquerdo; ambos esses officiaes, bem como as pra-

ças a que já alludimos íoram coniiuzidos logo que isso se tornou

possível ao hospital militar da Boa Hora, ficando ali em trata-

mento o major e o alteres cujo estado não inspirava cuidado e

14 praças com ferimentos, íracturas ou contusões produzidas

por arma de fogo ou queda, uma d'ellas com t.aciura no cra-

neo, na região parietal esquerda sendo-lhe feita a trepanação.»

Não teve pois um phantastico descrever o episodio relatado

pelo coronel Pessoa de Amorim, se bem que, para lançar duvi-

das sobre essas divergências e a attitude do regimento, a notar

haja ser elle um dos corpos com que a revolução contava, se-

gundo o depoimento do revolucionário João Chagas.

Teixeira de Sousa, succumbido ante o trágico desfecho da

marcha de cavallaria 4, curvou a cabeça.

Seria talvez n'essa hora que se deu o incidente que para

deteza do chefe do partido regenerador patenteou mais tarde

um jornalista (••) em critica acerada á obra Os Cem Dias Fu-
nestos:

«Devemos dizer que, se Teixeira de Sousa realmente tives-

se proferido a frase hu poderei cair antes de eu querer, mas ha

(*) «Diário de Noticias- de 5 de Outubro de l9lO. = 4.» edição.

(**) O Muudo de 22 de Novembro de lbl2.
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de cair comigo a monarchia^ os seus amigos, nas horas da Re-

volução, não lhe teriam visto as lagrimas aflictivas e amargu-

radas que lhe escaldavam as faces por não ver na rua aquelles

que horas antes lhe garantiam poderem responder pela fidelida-

de de toda a guarnição de Lisboa.

«Teixeira de Sousa ambicionava apenas servir a Pátria e a

Monarchia detendendo-as, não com tiranias e semeando ódios,

mas com um programma governativo tão liberal e viável que

era a garantia segura do nosso resurgimento.»

A descripção do coronel Amorim, trouxe de tacto um de-

sanimo.

Foi ainda o ministro dos negócios extrangeiros, quem ousou

dar uma ordem, depois de relancear o olhar pelos desalentados

companheiros.

Impunha-se talvez o ataque de tlanco ás torças da Rotunda

e para isso, o coronel devia aggregar a si as praças que tivesse

por necessárias.

O oíficlal sahiu, salientando talvez o acabrunhamento d'esse

conselho de estadistas, mais talhados para o expediente ordiná-

rio das secretarias ministeriaes do que para as graves contin-

gências de uma revolta, encargo aliás tomado ao receber a he-

rança de governar, das mãos do conselheiro Veiga Beirão.

Ao tropel dos cavallos, em marcha para a Rotunda, o chete

do governo pareceu despertar do seu lethargo:

— Afinal talvez tosse melhor que esses também aqui ficss-

sí^m, que os outros não são muitos!

Eram quasi seis horas da manhã.

A politica estava assini em alarme.

Em casa do antigo presidente do conselho, José Luciano de

Castro o sobresalto era também patente.

N'essa madrugada ninguém ali socegava, e o telephone lar-

go serviço teve, para a pesquisa de quanto succedia.

O chcte do partido progressista, a conferencia chamava o

conselheiro Veiga Beirão, emquanto para espelhar a gravidade

dos successos chegava á sala do conselho da residência do pre-

sidente do ministério, o chefe do partido dissidente, conselheiro

José de Alpoim.
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Ames, lelephonára do Hotel Avenida Palace, communican-

do que a revolução estava na rua, aviso recebido pela esposa do

coaselhciro Teixeira de Sousa.

Apparecendo pessoalmente, o conselheiro Alpoim em parti-

cular entrevista com o presidente do conselho informava, do que

lograva ver, e do que apurara em conversa no cale Martinho.

Os revolucionários nas ruas dirigindo selhe.

Os revolucionários ainda, julgando n'elle o envolvido na ja-

Iletrada de 1908, onde a íamilia real devia ser presa.

Os revolucionários, que, n'aquella hora de lucta, lhe haviam,

em plena rua, mostrado o caminho da revolta, assegurando-lhe

excellente a occasião para patentear as suas ideias de demo-

crata. . .

Os rebeldes ouvindo-lhe o aviso telephonico para o cheíe do

governo referindo o estado rebellionario do povo.

O chefe dissidente, contou a phrase com que respondera á

acção catechisante dos carbonários occultos junto ao Hotel Ave-

nida Palace, á entrada da Avenida da Liberdade

:

— Que mal íeito isto foi ! Quando governava um governo

liberal!. . .

A serio deixou escapar até no caíé Martinho o annuncio de

uroa perseguição:

— «Isto é um movimento organisado. . . se não vencem, a

repressão será tremenda!»

Ameaça ou incentivo, certo é que os revoltosos anceavam

não cahir sob esse promettido castigo, pouco versado aliás no

conselho ministerial, onde com febril impaciência se esperava o

raiar do dia.

Entravam comtudo nos primeiros alvores do dia 4 de Ou-

tubro.

A revolta fallava ainda, mas pobre d'ella se os aulicos da

monarchia não tivessem aflBvelado aos lábios o extranho sorriso

da indiferença.





o DIA 4 DE OUTUBRO





I

Maabá de revolta.—O aspecto da cidade de Lisboa.—A guarda muni
cipal e a policia.—A attitude rfos regimentos.—O povo manobran-
do. — Proclamação da Republica nas villas de Aldegallega, Al-
mada, Barreiro Seixal e Loures.

L^ s primeiras claridades do dia 4 de Outubro de

19 10 viu-as a cidade de Lisboa solemnee tra-

gicamente saudadas pela fuzilaria da Revolu*

ção.

A alva, nos seus tons dúbios, veiu desvendar

aos olhos da população não iniciada nos tramas

democráticos, o estranho espectáculo d*essa ma-
drugada de revolta.

Patenteou próximo ao quartel de marinheiros e junto ao do

16, na rua da Piedade, os primeiros cadáveres.

Nas diversas ruas, novos corpos jaziam, sem vida, em posi-

ções singulares, contrahidos uns, descompostos outros, mutila-

dos vários.

Eram os esíarrapaduí, victimas do seu ideal, sacrificados em
holocausto aos sonhos de gloria de outros

Eram os miscros, servindo de degrau, com os corpos exâni-

mes de martyrcs, á ascensão, de sempre, dos poderosos.

Eram os crentes, baqueando, na persuasão sublime do que

do seu sangue brotaria, com a queda final da reacção monar-

chica o supremo bem do povo, sahindo do abraço esmagante da

monarchia para o osculo íraterno da republica.
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Não havia assim dolorida emoção ante essas viciimas da ac-

ção nocturna.

Cocipunham o troço natural dos immolados a uma causa

santa, a da liberdade de um povo.

E comtudo, hórrido era o quadro que o estrangeiro descre-

veu em curtas linhas impressionistas:

«Nas ruas, cobertos de sangue, dormem o somno mysterio-

so da morte, muitos heroes anonymos, na sua maioria popula-

res, gente humilde, descalços, com as mãos callosas pelo rude

labor diário. Aqui e acolá, com as entranhas de tora, alguns ca-

vallos da municipal mostram os espantosos estragos da dyna-

mite.» (#)

Não estava comtudo bem ligada a ideia d'uma authentica

revolução.

Seria talvez um simples movimento insurrecional, afogado

talvez entre as mãos fortes da monarchia, quando c sol douras-

se os altos prédios da velha Lisboa.

Comtudo esta perdera o seu aspecto trivial de vida, para

assumir como que outra existência,

O terror misturava-se á curiosidade.

Se o soar d'uma descarga, alugentava, breve o reflnxo po-

pular vinha, ás embocaduras das ruas, ciciando os seus boatos,

tétricos uDs. de epopeia outros.

A existência citadina modificava-se e sahindo da sua buli-

çosa altitude de sempre, mas pacata e paciente, assumira a

teição extranha de nervosismo e impectuosidade.

Era o inédito, o imprevisto a attrahir todo um povo.

Os mercados estavam encerrados, bera como a maioria dos

estabelecimentos.

Apenas raras padarias, onde breve se acabava o pão e algu-

mas mercearias, onde terminava o fornecimento de bacalhau e

batatas^ conservaram, por instantes, as portas entre abertas.

Paralisara o serviço decomboios, sahindo apenas o expresso,

suspenso porém na estação de Alfarellos,

(*) «Como cae un troco= La Rcvolucion en Portugal».= Pagina 125
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Para que não avançasse nenhum de Canipolidc, á entrada

da estação tormou um grupo de 60 revolucionários civis,

Appareceram destruidas as linhas entre Braço de Prata e

Olivaes, a da Figueira, a de Torres, Carregado, Santarém, e en-

tre o Barreiro e Lavradio.

Suspensos os serviços aduaneiros^ era lego a guarda da al-

fandega confiada a torças militares, impedindo, rigorosamente,

a approxi-^ação ao edifício.

Dera se o corte do cabo submarmo, impedindo as transmis-

sões por essa lórma.

Estava parada a tracção eléctrica e a circulação dos ascen-

sores tendo ido todo o pessoal reunir-se aos núcleos revolta-

dos do quartel de marinheiros e da Rotunda.

As ruas íoram tomadas pelas tropas, ouvindo-se o toque in-

cessante dos clarins.

Caçadores 6^ fechava as embocaduras da rua do Ouro e Au-
gusta, de metralhadoras assestadas para o lado do Terreiro do
PaçOj infantaria 5, destacando um batalhão para junto do gra-

deamento da rua do Jardim do Regedor tomava o quartel gene-

ral e as ruas da Palma, S. Domingos e Santo Antão.

Mais tarde, essas torças de infantaria 5 e caçadores 5 eram
reforçadas, ostentando alem das cartucheiras, o bornal e o sacco

das munições.

As ambulâncias dos voluntários da Ajuda ocyultavam-se nas

embocad'iras da Avenida, emquanto ia crescendo o numero de

feridos nos hospitaes, ao ponto de se combinar o deslocamento

de doentes do hospital de S. José para o do Rego e de se gastar

no da marinha, a gaze hydrophila.

A cavallaria da municipal destacava um esquadrão para a

frente do theatro de D. Maria II, no Rocio, e outro, para junto

da entrada particular do mesmo theatro, no largo de S. Do-

mingos.

Da infantaria do Carmo, uma parte tomava no largo res-

pectivOj as entradas das ruas que iam dar ao quartel, como a

rua Nova da Trindade, largo da Abegoaria, calçada do Sacra-

mento, calçada do Carmo, rua do Duque e rua Serpa Pinto,

emquanto uma companhia formava no largo de S. Roque.

VOL. III — FL. 56
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Outra parte, de guarda á estação central dos telephones, di-

vidia-se em duas íacçÕes, recolhendo uma ao patim inferior e

formando outra na rua dos Retrozeiros, com frente á rua do

Crucifixo.

A policia recolhera, por ordem superior, ao governo civil,

abandonando as esquadras.

A da rua do Loureiro, insubordinara-se antes, contrariando

uma ordem do chefe Gosta, que determinava a concentração

dos agentes no interior do posto.

Julgado mau local para defeza, um cabo, exaltado, chaman-

do os policias dos postos avançados, mostrou lhes a escassa con-

ta em que eram tidos e aconselhou-os a deôenderem-se ou a re-

colherem a casa.

Alguns revolucionários, de passagem e para evitar refregas

em que a policia seria de íacil vencida, lançaram o pregão ater-

rorisante dcs assaltos cflectuados a outras esquadras.

Os guardas aprestai am-se para resposta a previsto ataque,

quando, como entrave á aliás justa indisciplina, veio do gover-

no civil a ordem determinando a descida até á rua Capello, ao

Chiado, onde era a sede do commando.
A marcha fezse, não sem que n'um exemplo de alta huma-

nidade e coragem, o troço retrocedesse para trazer um agente,

esquecido, cumpridor isolado do serviço de segurança no Prín-

cipe Real, •

Não era descabida a prevenção, pois que, mais tarde, quan-

do cerca das 9 e meia um troço de 5 policias, passava pela rua

dos Cavalleiros, d'uma janella era-lhes lançada uma bomba de

dynamite que matava 1 dos agentes, ferindo 3.

Dera-sc já também o assalto á esquadra de policia do Beato.

Não se submetteram de prompto os agentes e a tiro, ripos-

tou, sendo feridos muitos populares e entre elles, Cypriano Mar-
ques, attmgido com uma bala n'uma perna, que lhe foi amputa-
da dois dias depois.

De vencida foram levados os guardas e a esquadra era to-

mada e destruida, seguindo d*ali os assaltantes para a pharma-
cia da rua Direita do Grillo, desmanteiiada, com o prejuízo de
dois contos de réis.
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O odio á policia e sua perseguição^ callava tanto no animo
de alguns agentes, que chegaram a enviar aos chetes, os sabres

e os revolveres declarando não querer servir roais na corporação,

emquanto outros iam armar-se ao quartel de engenharia que

estava barricado.

Por seu lado. o commando policial, prevendo egualmente

que o fim do assalto ás esquadras era também o preparo de li-

bertação dos presos políticos, íazia-os transportar para o quartel

do Carmo, indo para o guverno civil os implicados nos casos

das bombas (-) da rua dos Correeiros i6i, Manuel Vaz Bravo,

Manuel de Seixas Brito Bettencourt e João António Alves Bor-

ges.

Se o 2°, envolvido estivera já na explosão de bombas da rua

de Santo António, á Estrella, o ultimo encontramol o já impli-

cado no 28 de Janeiro de I908, e anteriormente comprehendi-

do na lei de i3 de Fevereiro de 1 896 e uma das suas primeiras

victimas.

Não obstante, e presumindo investida ao governo civil, fa-

zia-se com que a policia tomasse, eoi cordão espesso, a frente do

edifício, destacando-se alguns agentes para o telhado, era servi-

ço de vigilância e conjuncção de deleza.

N'uma espectativa, a guarda fiscal, formava, em parte, em
toda a linha férrea da Cintura, tendo adherido já a de Beirollas.

Outras facções estavam distribuídas pela cidade, auxilian-

do até a captura de rebeldes isolados, sendo 27 marinheiros de-

tidos pela guarda fiscal e levados para o quartel do Carmo.

A segunda companhia, apoz um asjalto popular ao posto de

Alcântara, retrocedera a guardar os armazéns aduaneiros do

Porto Franco.

A terceira, quiz avançar sobre as Necessidades para as guar-

necer, e á passagem pela Junqueira, o capitão Costa Couto, um
dos heroes da prisão do regulo Gungunhana, expressava ao

commandante da 2.* companhia, capitão António de Almeida

Leitão a ordem que ia executar, de se unir a infantaria i.

(*) Descripto no 2.° voli;me dVsta obra, pagina 688.



448 ARMANDO RIBEIRO

Recusava acompanhal-o, o capitão Leitão, sob base de que

não devia metter os soldados ao íogo como aventureiros.

A torça de Costa Couto, seguia, para retroceder de seguida,

pelo impedimento do caminho, juntandose á segunda compa-

nhia, em Porto Fran:o, que não abandonaram.

Citados foram factos onde se pretendeu dar como auxiliar

da democracia o núcleo do capitão Couto, pela retirada para Al-

cântara, sem dar um tiro.

Mais tarde surgia uma contradicta, (•) na hora em que, vic-

loria ganha, tudo quiz collocàr uma pedra assignaladora do

completo voltar de costas ao regimen cahido

:

«Diz V. ex.* que a terceira companhia recebeu ordem para se

unir a infantaria i, regimento que^ como é notório, estava ao

lada da monarchia. Até ahi será verdade, como verdade é o ter

passado a terceira companhia pela rua da Junqueira, onde já se

encontrava a segunda companhia guardando os armazéns cha-

mados do Porto Franco. Foi aqui que a terceira companhia,

commandada pelo capitão Costa Couto e tenentes Costa e Silva

fez alto e, chegando e falando o capitão Couto com o capitão

António d'Almeida Leitãc, commandante da segunda, este dis-

se-lhe que tinha estado em Alcântara e vendo que os revoltosos

tinham assaltado o posio, voltara a tomar conta dos armazéns,

ao que o capitão Couto respondeu: «pois nós vamos juntar-nos

a infantaria i, por ser a ordem que recebi, e que deve estar no

Paço», respondendo o capitão Leitão que d'ali não saía com o

seu pessoal sem saber o que devia fazer, pois não devia ir met-

ter os soldados ao íogo como aventureiros.

«D'aqui seguiu a terceira companhia para voltar d*ahi a

uma hoià e dizer que, não lhe sendo possível passar para o Pa-

ço, vinha juntar-se á segunda companhia, onde permaneceu até

á m.anhâ em que foi a implantação da Republica.

«Quanto á manifestação, devo dizer que, emquanto o sr.

capitão Leitão auctorisou as praças a manitestarem-se, fraterni-

sando com ellas^ o sr. capitão Couto não consentiu que o seu

(*J *Diario de Noticias» de 19 do Outubro de 1910.
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pessoal saisse d'um pateo onde os metteu e a cu)a porta collo-

cou os sargentos para os impedir de sair.

«E' isto que em abono da verdade pede a publicação quem
é — De V. ex.*— Um i.° cabo da 2.° companhia.»

Se, na cidade alta, o movimento era escasso, na baixa era

grande.

Todas as casas commerciacs e particulares estrangeiras,

arvoraram logo, preventivamentCj as bandeiras das suas na-

ções.

Em maioria, os moradores dos prédios do alto db Avenida,

abandonaram, por perigosas, as respectivas residências, aflBuindo

anciosos de melhor retugio aos hotéis das ruas principaes, onde

novos terrores os colniam.

Grupos de civis, trocavam combinações e impressões.

Sabia já o povo, alguma cousa mais do que o governo.

Não ignorava as alegrias, como não ignorava as contrarie-

dades.

Ciciava em pleno Cães do Sodré, olhando os navios onde

fluctuava a pequena bandeira revolucionaria, que a Rotunda

estava semi-desprovida de combatentes, por um abandono nas-

cido da orientação dúbia dos regimentos.

Conhecido era que cerca das 9 horas, um destacamento de

inlantari.i 5^ com os civis, se dirigira aos Olivaes, atacando o

posto da municipal, logo desarmada.

De posse da revolução estava o deposito de Beirollas.

Murmurado toi o nome do sollicitador Fernão Botto Macha-

do, como um dos principaes agitadores para a acção geral so-

bre Beirollas, achando-se á trente de um grupo de gente de Sa-

cavém e Camarate, destinado a impedir o avanço das baterias

de Santarém, tazendo saltar com a dynaraite a ponte da pri-

meira d'aquellas localidades.

Verdadeiro o boato, traria mais tarde, a Botto Machado,

victoria ganha, os logares de deputado, cônsul geral de Portu-

gal no Rio de Janeiro e depois nomeado (•) cheíe de missão de

(•/Decreto publicado no «Diário do Governo» n." 2S0 de 1 de Outubro
de 1913 =Decreto de 6 de Setembro do mesmo auno.
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2.* classe e collocado na legação de Portugal junto da Republi-

ca do Panamá.

Animado o povo, e simulando seguir o appiratc marcial,

dava de quando em quando vivas á republica, incitando as tro-

pas que lhe tomavam a passagem, unidas, mirando inquietas a

casaria.

Presumiam todos os ataques e todas as violências, já pelo

conhecimento do que em redor se passava, já pelos boatos, aliás

certos, espalhados anteriormente.

A revolução alastrara demais e difficilmente se procurava

atalhar o incêndio.

A cada sublevação, em vez de corresponder um novo acto

de energia^ mais se acirrava a inércia.

Mais do que ninguém, melhor ainda do que o próprio go-

verno, encerrado em estéril conselho d'onde nada sahia de fran-

camente favorável para a dynastia— o povo, mais indiflerente

a perigos, tudo pesquizava, tudo conhecia.

Era a populaça, quem, captadora e bondosa, ao mesmo tem-

po, abria subscripção, na calçada da Estrella, para que de co-

mer tivessem ás lo horas da manhã, algumas praças de infan-

taria 16, esquecidas na guarda do edifício das cortes e que não

se alimentavam desde as quatro horas da tarde da véspera.

Isso contribuiu talvez para que, á tarde, essas praças, com
o sargento Marcellino tossem auxiliar os revolucionários da Ro-

tunda.

Enerva ia e jubilante, tão rápida descia do alto de Santa Ca-

tharina e ao Aterro, como galgava do Terreiro do PaÇo aos al-

tos da Graça, victoriando o lento espreguiçar das bandeiras re-

publicanas nos navios.

A emoção de ver o seu fiuctuar na popa do «Adamastor»

e do íS Raphael», foi todavia ofifuscada, em parte, com o es-

voaçar magestoso da bandeira azul e branca por sobre o cruza-

dor «D. Carlos».

Outras novas boas derrubaram a concentrada raiva d'essa

desillusão.

Recebendoas, enthusiasta, subia, na estação do Cães do So

dré aos tejadilhos das carruagens dos comboios parados, tentan
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do perceber os atlans da marinhagem e até o jubilo intenso da

geme da Outra Banda.

De longe viera o aviso de que a Republica estava procla-

mada em varias villas de alem Tejo.

Já então aos revolucionários sorrira, como galardão a sacri-

fícios e ironia a desalentos, a bandeira republicana fluctuando

em cinco villas próximas de Lisboa.

As da Outra Banda deram o exemplo.

Aldegallega foi a primeira.

Velho baluarte democrata, ás noticias de revolução na rua

não teve embaraços em a coadjuvar.

Madrugada alta, a populaça proclamava a republica, e ia-

zendo hastear a bandeira na camará municipal, elegia í.° ad-

ministrador do concelho, republicano, o vice-presidente da com-

missão municipal, António Luiz Ramos.

A communicação para a revolta em Aldegallega, foi levada

de Lisboa, pelo secretario da camará municipal, dr. Ernesto Car-

neiro Franco, que a participava ás g horas da manhã de 3, ao

presidente da camará municipal, Manuel Ferreira Geraldes, ao

presidente da commissão municipal, Francisco Freire Caria Jú-

nior, e aos aggremiados da L. '
. «Gestatorista».

A elles estava commeltido o dirigir da execução do plano

revoltoso na margem esquerda do Tejo, coadjuvados peles che-

fes de grupo, João da Costa. Manuel Lourenço, Simões Domin-

gues, Manuel Barreiro, Bernardo Manteigas, Amónio Ramos e

Figueiredo

Transmittida a ordem do Directório, á noite, o povo toma-

va as ruas do Cacs, do Martyr de Montjuich e da Calçada, co-

mo pontos de accesso ao cães de embarque, caminho de ferro,

telephone e Valle de Zebro.

A*s II horas da noite fazia-se a marcha sobre a estação naval.

Armados de carabinas, e em carros, iam os revolucionários

António Rodrigues Calleiro Júnior, Josí' Cypriano S Igado Jú-

nior, Francisco Freire Caria Júnior, António Ramos, António

Marques Contramestre, José Augusto Saloio e Francisco Maria

da Silva, emquantc outros tomavam alguns barcos com igual

destino.
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Para o arvorar da bandeira na administração do concelho,

se aguardou todavia o regresso da columna civil revoltosa que

tentara proceder em Valle de Zebro.

A* inefiBcacia do projecto sobre a escola de torpedos, corres-

pondeu o retrocesso, com motivo no addiamento da acção.

Entretanto seguia o republicanisar da villà, espalhando o

estandarte verde e encarnado por todos os edifícios e estenden-

do-se o movimento a Alcochete, onde 3oo populares iam levar

a nova proclamadcra.

Em armas fícavam os revoltosos de Aldegallega durante os

dias e noites de 3 e 4, em que o povo, irrompendo pela repar-

tição de fazenda procedeu á queima de todos os livros, intentan-

do tazer o mesmo na recebedoria, o que loi enibargado pelos

revolucionários, collocados de guarda às repartições e cadeia,

Quiz-se reivindicar para outras terras essa primazia, que

coube porém, sem contestação, a Aldegallega:

«Foi aqui, em Aldegallega, a primeira terra em que foi pro-

clamada a Republica, pois que na madrugada de 4 já tremula-

va a bandeira republicana nos paços do concelho, e no regresso

dos valentes homens que d*aqui tinham ido a Valle de Zebro,

mal armados, mas dispostos a tudo, íoi hasteada a bandeira na

administração do conselho e em todos es edifícios públicos e par-

ticulares, associações, etc.» (•)

Proveio comtudo o erro. de só a 5, conhecida a derradeira

e verdadeira victoria, a de Lisboa, as bandeiras tremularem em
todas as casas, com largas festejos populares, illuminaçÕes ge-

raes e cortejo civico.

Foi Almada, a outra villa principal reivindicadora do ideal

democrático

O tiroteio de Lisboa, chamou á rua o povo.

A espectativa toi curta.

Convencionada a necessidade de proceder, o operariado re-

solvia, em peso, a não comparência nas fabricas e reunindo se-

lhe os chefes de partido local, actuava enérgico.

Da capital levou informes o professor José António Simões

(*) «O Século» de 10 de Outubro de 1910.
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Raposo, que tendo debalde procurado o almirante Reis pelas im-

mediações da Rocha de Conde de Óbidos e havendo pesquizado

algum IS das phases do movimento, decidira ir á Outra Banda

ao notar as bandeiras arvoradas já nos navios.

As mal encobertas desesperanças da cidade não tiveram

€cho do outro lado do Tejo.

Decidiu um lance de arrojo.

Levando á frente a bandeira do Centro José Elias Garcia, e

com o velho deputado republicano José Maria de Moura Barata

Feio Terenas, incutindo enthusiasmo, a massa popular, com al-

guns marinheiros, investiu com o castello de Almada
Feio Terenas intimava ao official da guarda a rendição.

Gontava-se com a resistência mas nenhuma houve.

Eflectuou-se um summario acto de entrega.

Sem uma hesitação, o official, António Lopes Soares Bran-

co, ali collocado para obediência á bandeira azul e branca, dava

logo ordem para o ascender na torre alta, da verde e encarnada,

-com a phrasíi simples:

— O povo manda, obedeço!

A multidão ao satisíeito desejo, pois que a imposições não

teve de ir, acclamou n*um grito unisono o arvorado estandarte.

O íeito levaria o velho democrata, a senador e ao cargo de

<iirector geral da secretaria do Congresso da Republica.

Os boatos registaram como participante do acto da tomadia

-do íorte toda a marinhagem do «D. Carlos», e até o próprio

presidente do conselho. Amónio Teixeira de Sousa, n'uma en-

trevista (#) concedida á imprensa se fez echo d'esse erro:

« — Mas que papel representa então o cruzador «D. Carlos»

o mais poderoso dos navios, o qual, segundo v. ex.^ diz, não ar-

vorou a bandeira revolucionaria?

a — E' legitima a sua pergunta, pois podia iníerir-se que,

ficando o «D. Carlos» fiel á causa raonarchica, elle poderia con-

ter os dois pequenos cruzadores revoltados e evitar o desembar-

que dos marinheiros e o bombardeamento da cidade. Mas não

podia ser assim. Logo no inicio da revolta toda a marinhagem

{*) aO Diário de Noticias» de 17 de Outubro de 1910.

VOL. III FL. 57
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desembarcou e toi occupar o íorte de Almada, prevenindo a hy-

poihese de ali ser estabelecida a artilharia vinda de Torres No-

vas ou de outro logar. O navio ficou apenas occupado pelo com-

mandante, gravemente terido, por alguns officiaes e por seis ou

oito praças. N*estas circumstancias, o «U. Carlos» estava na re-

volução, embora só ao fim da tarde substituísse a bandeira azul

e branca pela bandeira republicana.»

Do fD. Carlos» comtudo, só sahiu o marinheiro que ao

«Adamastor» íoi íazer sciente da situação do navio e pela noite

o troço que ao mesmo vaso de guerra e a occulias conseguiu

ir insistif pela abordagem ao cruzador.

A posse do castello de Almada constituía de per si, uma
uma prevenção excellente, visando a tomar o passo á artilharia

de Torres Novas ou a outra que ali se quizesse installar como

elemento combativo dos revoltosos.

Tropas para combater não faltariam, se as norteasse o amor

á realeza e o desprezo á vida, este usado nos núcleos rebellio-

narios.

Mas o grupo de artilharia 4, aquartellado na Trataria, nos

tortes da Raposeira e da Alpena, do commando do major António

Lopes Soares Branco e a guarda fiscal installada em Cacilhas,

observaram um ncutralismo que a massa popular republicana»

saudou e de facto como adhesão sem rcluctancia.

E' certo que as acclamaçÕes á Republica, pelo professor Jo-

sé António Simões Raposo, Sarthoiomeu Constantino e Júlio

Victorino dos Santos, alguns dos guardas corresponderam cer-

rando as janellas do posto fiscal em Cacilhas, mas, de facto, a es-

sa platónica desmonstraçâo se restringiram

Conseguida essa abstenção de hostilidade emquanto José

Maria Feio Terenas, lalava ao povo do seu automóvel, o operá-

rio Bartholomeu Constantino, subia a um banco de pedra d*on-

de incita á revolta com phrases violentas á monarchia e de axal-

tacão aos que na capital se arriecavam pela victoria da idei?

democrática.

Bartholomeu Constantino, que mais tarde ia ao cárcere, co-

mo tantos outros, sob a accusaçao de envolvido em tumultos

contrários á republica, conduziu a populaça á invasão das ta-
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bricas, para que o operariado o seu appoio de'sse ao movimemo
avassalante.

Seguindo a enihusiastica corrente, c com uma banda de

musica atroando os ares aos accordes da Marselheza, eram to-

mados os paços do concelho.

Eram sete horas da manhã e três depois elegia-se. por tudo

adherente, a junta governativa revolucionaria, precedendo a

proclamação da Republica, ao meio dia.

Já subira também ao alto do edifício da administração de

Almada, 2 bandeira republicana, tjiada, por outra não haver, do

Centro Capitão Leitão.

De novo se suscitaram apprehensÕes sobre os grupos mili-

tares.

Assignalou-se bem que nada a temer havia

A victoria lôra fácil, era certo, mas dando a afiBrmativa de

que a propaganda nos regimentos annullára todas as noções do

dever e da própria disciplina.

Livre de obstáculo, evolados esses pesadellos, para auxilio á

revolta, começou a caça ao padre.

O povo, armado de archotes, ia atear o fogo no convento

do Valle do Rosal.

As chammas illuminaram assim o estranho espectáculo de

uma turba, seguindo, ébria de alegria, a derrocada esbrazeada

d'uma succursal do ccllegio (oyolano do Quelhas.

A villa do Barreiro, foi outra das iniciaes proclamadoras da

republica.

Reunido parte do povo de Almada, e parte do d'aquelle

concelho marchou pelas 1 i horas da noite para Valle de Zebro,

onde inquirindo da situação, tiveram duvidas, expressas pela

própria marinhagem, sobre a completa adherencia da escola de

torpedos.

Tentar um lance em taes condições, afBgurou-se de pe-

rigo.

Voltacam assim ao Centro Republicano, onde aguardadas

lôram novas de Lisboa.

Deram estas a revolução em agudo período e os grupos civis,
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chamando ás armas a população, fez tocar os sinos a rebate cer-

ca das 5 horas da manhã. .

Armados de espingardas, revolveres, pistolas, chuços, flore-

tes, lanças e cacetes, formavam compacto núcleo, e aprestavam-

se para a defeza da bandeira republicana, pouco antes içada no
edifício da camará municipal pelo dr. Franco, que d'ali procla-

mava a Republica.

Eleita foi a junta revolucionaria, constituída pelo droguista

José Luiz da Costa, Ricardo Rosa y Alberty, José Esteves, Cae-

tano Francisco da Silva, photographo João dos Santos Pimenta
e Manuel Marques de Oliveira.

Tomadas foram desde logo precauções rigorosas para com
cavallaria 3.

Esta, porém, evolucionando sem hostilisar os revoltosos,

veiu formar na praça da villa, pacifica e ordeiramente.

Era simples guarda de honra ao feito popular: o ideal novo
estava proclamado.

Desvanecidos receios por esse lado, a revolta ganhou maior
enthusiasmo

Decidia-se o corte de communicações e levantada immedia-
tamente foi a linha térrea entre o Barreiro, Lavradio, Alhos Ve-

dros e Moita com o respectivo corte de linhas telegraphicas.

Colhido no meio do trajecto, já não poude chegar o comboio
do Algarve, tendo os passageiros que ficar nas carruagens.

Os grupos civis tomando as posições consideradas de van-

tagem para repellir qualquer ataque de forças fieis, o que se não
deu, combinavam outro avanço sobre Valle de Zebro.

Levado a eôeito, dava resultado nullo, como o primeiro,

trazendo terrores pela nova da detenção do tenente de marinha,
revolucionário, João Fiel Stockler.

Os reforços já haviam provocado desesperanças.

D) Barreiro, os grupos civis, viram pelas 8 horas seguir

para Valle de Zebro, com um troço de officiaes, o vapor «Tra-
faria».

Aggrupados na margem do rio, tentavam a adhesão, accla-

mando a republica e agitando bandeiras.

Nenhum resultado deu, como improductiva seria idêntica
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tentativa teita, pela tarde á passagem do «Azinheira» que para

ali levou mais officiaes e varias praças do «Pêro de Alemquer».

A offlcialidade conduzida no €Trataria> voltou-lhes as cos-

tas, e a maruja patenteou um socego desnorteante.

Outra villa da beira do Tejo, lhes seguiu o exemplo: a do

Seixal.

Ao conhecimento de que a revolta alarmava a capital, o po-

vo sahiu para a rua, conseguindo logo a adherencia da guarda

aduaneira.

Junccíonando a si novos elementos, invadiam os paços do

concelho, onde era hasteada a bandeira republicana, e como pro-

cesso inicial, proclamada a republica, com eleição da junta revo-

lucionaria.

Se os de Almada, obtida a reivindicação democrática, iam

exercer ódios sobre os conventos, os do Seixal, ganha a certeza

de que o movimento seguia, voltaram as attençÕes para a rece-

bedoria e administração do concelho.

Pela tarde, de assalto os tomavam, ante fuga das auctori-

dades e trazendo para a rua os documentos de cobrança e os

livros, d'elles faziam fogueiras, entre manifestações jubilosas e

reunidos já aos grupos vindos dos logares da Arrentella e da

Amora.

As terras da beira-Tejo foram pois as primeiras a proclamar

a Republica.

Gomtudo, e para que de todo lhes não ficasse a primazia

ás do sul, egualmente ao nascer do dia, ainda outra villa, entre

o N. e o NNE. de Lisboa reconheceu implantado o regimen no-

vo.* a de Lojres.

Do Centro Braamcamp Freire, sahiu acommissão municipal

republicana, composta pelos drs. Augusto Moreira Feio e An-

tónio Carvalho de Figueiredo, Manuel Maria Mano, Joaquim

Augusto Dias e Francisco Rodrigues Ascenso.

Formando comício, era dada ao povo a noticia, prematura

aliás, da victoria em Lisboa.

A populaça bradou alto a sua alegria.

Submeitido pela nova, falsa, nem resistência oppoz o admi-

nistrador nem a guarda policial ás suas ordens.



4f8 AKMANDO RIBEIRO

A l-andeira do Centro, subia ligeira, fluctuando no edificio

da administração.

Vivas enérgicos a saudaram.

Assim de passo em passo, a revolução ganhava terreno,

mercê da inércia de uns e dos ousados ardis de outros.
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o caso do cruzador «S. Paalo».
—
"Dm erro de embuscada =TentativaB

de assalto á Rotunda.=A attitude de infantaria 5 = Lances de
coragem =Prophecta popalap.=^Episodlos da lucta nas ruas. —
A Cruz Vermelha alvejada pelo tiroteio. —Assaltos = A impren-
sa ante a revolução.

stavâ encorajado o povo.

Via a bandeira verde e encarnada, a dar-lhe

prophecias de completa victnria, não difficil, pe-

lo abandono d*unia efficaz deteza.

A*s 6 horas da manhã, animados pelos es-

tandartes da democracia fluctuando já victorio-

sos na Outra Banda,— no Barreiro e Almada
— e pelos vivas á republica pelo povo, o «Adamastor» e o cS.

Raphael» içavam as bandeiras republicanas, firmando as com
uma salva.

Deu isso logar a um incidente.

Gomo que correspondendo ao acto dos navios revoltados e

saudando a bandeira verde e encarnada, o cruzador brazileiro

aS. Paulo», surto no Tejo, dava uma salva, e apoz, arvorava o

symbolo da sua pátria, firmando-o com outro numero de tiros.

O sucesso relatado pelo jornalismo (*), serviu para discus-

(*) «O Século» de 4 de Outubro de 1910.
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soes protocollares, onde ss salientava a peripécia anormal do

cumprimento do barco estrangeiro á bandeira enião simplesmen

te revolucionaria, visto não estar ainda destituída a monarchia

e de ser apenas nacional a bandeira azul e branca

Tentou-se o desmentido, com a allegaçSo de que se solem-

nisava apenas o regresso a bordo do oS. Paulo», do presidente

Hermes da Fonseca.

Este não sahira porém do paço onde estava alojado, dando
por findas as visitas officiaes.

Segundo a própria imprensa republicana, () o embarque
do chefe de estado brazileiro, eflectuou-se ás 8 horas da manhã,
e ainda outro salientava o íacto da salva ter soado ao içar da

bandeira no a Adamastor». (•»)

Uma nota orhciosa do governo brazileiro e a propósito de

um attribuido passeio de automóvel no dia 4 do presidente Her-

mes da Fonseca com o dr. Theophilo Braga, assignalava porem
o embarque do marechal, na tarde d'esse dia, tendo-se conserva-

do até então no palácio de Belém, o que era certo.

A livros passou o successo do «S. Paulo» tora da praxe di-

plomática:

aA's 8 horas, quando é costume salvar-se ás bandeiras, o

aS. Paulo» teve de corresponder á bandeira vermelha que ^c

içara a bordo do «S. Raphael», onde a marinhagem, com a do

«Adamastor», se tinham revolucionado.» (#**)
De outra forma ainda se relatou o incidente:

«Informam-aos de que os cruzadores revoltados, quando
passavam junto do cruzador brazileiro «S. Paulo» salvaram e

arvoraram a bandeira republicana. O «S. Paulo» correspondeu

á saudação arvorando a bandeira azul e branca e dando uma
salva de 2 i tiros.

«Outra versão era a de que a salva foi dada porque n'es5a oc-

casião entrava a bordo o marechal Hermes da Fonseca.»

Comtudo, apenas subsistiu, como de mais solidas bases, e

(*J «A Capital» de 4 de Outubro de 1910.
(**) «O láeculo» de 5 de Outubro de 1"1('.

(***) Da «Monarchia á Republica» — Pagina 26.
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de melhor agradoao internacionalismo, uma outra d£Qrmativa a de

um erro da tripulação do «S. Paulo», que vendo içar a bandei-

ra revolucionaria, de principio a tomou pelo pavilhão real.

Fazendo subir egualmente a vermelha bandeira brigantina,

com a do Brazil, a ambas se deu a salva de 21 tiros.

D*essa opinião toi o official do cruzador «D. Carlos», tenen-

te Álvaro Martha: (•)

« — Mas era já á bandeira republicana que o couraçado

brazileiro «S. Paulo» silvou? Ou teriam elles supposto que sal-

vavam o estandarte real?

t — Parece que sim, que o couraçado «S. Paulo» suppunha

que a bandeira içada, n'essa manhã de 4 de Outubro do «Ada^

mastor» era o estandarte real. Mas a bandeira que eu vi içar

não era o estandarte real, e sim a bandeira verde e encar-

nada.»

Estabeleceu alarde no arsenal, o caso, succedido, do içar da

bandeira encarnada; a bordo do «S. Paulo», e por ordem supe-

rior ia ali o tenente Arnaldo Coelho de Magalhães, inquiiir do

que dera origem ao estranho acontecimento.

N'uma altitude de surpreza foi recebido, e em resposta, ob-

tinha o official, com as desculpas, a aliegaçao de se haver pen-

sado n'um embarque do rei D. Manuel.

Todavia alguns factos se deram, estabelecendo uma quasi

correlação com a attítude equivoca da manhã de 4.

Assim, deu-se a deserção (*-) de algumas praças do «S. Pau-

lo», que se disseram auxiliando a revolta e ao noticiário veio o

pormenor (*••) de que pelas 4 horas da tarde passou pela cal-

çada de S. Francisco um grande grupo de marinheiros brazilci-

ros, soltando vivas a Portugal e á Republica.

A Hespanha metteu-se a criticar a situação apresentada ao

marechal Hermes da Fonseca, mas n*esses trechos de leve tra-

tados, resaltava como evidente um aproveitar da estada pre-

sidencial para auxilio indirecto ás intenções revolucionarias:

(*) «o Diário de Noticias» de 5 de Outubro de 1910.

{**) «O Diário de Noticias» de 5 de Outubro de 1910.

('#•#) «O Século» de 5 de Outubro de 1910.
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«Em Madrid, entre muita e muita gente, o que mais sur-

prehendeu no movimento revolucionário portuguez, íoi a sua in-

correcção.

tt — Mas, senhores, sublevar-se sem esperar que se fosse

embora o illustre hospede!. . . x>

«Este assombro é muito notável nos apaixonados das boas

maneiras e nos escravos da etiqueta. E' achaque muito hespa-

nhol. Aqui, a existência d'uma exposição, a proxim.idade de

uma viagem, a temporada de testas e outros motivos, são cau-

sas sufficienies para impedir um motim, prohibir uma manites-

tação e suspender a vida publica.

«Os portuguezes, apesar da lenda que teem em Hespánha,

não torcem o seu dever pela futilidade da cortezia e a embofia

da correcção.

«Estava entre elles o presidente da republica do Brazil. Os
republicanos aproveitaram a sua estada em Lisboa, para atroar

os ouvidos de D. Manuel com vivas á Republica.

«Mas foram mais alem: organisaram em honra de Hermes
da Fonseca, um festejo que não estava no programma determi-

nado pelo protocollo, mas que valeu todas as festas celebradas c

por todos os actos que se suspenderam.

<<Esse festejo é uma Revolução.

«Que festejo podia haver mais grato para elle que presidiu

á grande republica erguida sobre os escombros do throno im-

perial ?!»

Tudo serviu para bordar commeniarios sobre a attitude bra-

zileira, citandose até o facto de, havendo o presidente Hermes
da Fonseca, manifestado intenções de depor uma coroa sobre o

caixão do rei D. Carlos, á proclamação da republica olvidar esse

annunciado projecto.

Para desvio d'essas avalanches de arguições, disse-se que o

caso da bandeira citado fora apenas em obediência á vontade

de animar o povo, crente do appoio do Brazil.

Todavia á hora a qne o facto se deu, a populaça manobra-
va desconhecendoo.

Tinha adversário firme, se bem que a sua desunida ordem
de combate lhe inutilisasse o ardor e a persistência.
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A guarda municipal como a mais seria deífensora da causa

roonarchica, surgia em todos os pontos.

Os seus esquadrões percorriam intemeratos, todos os arrua-

mentos, indiferentes os soldados ao perigo que os rodeava, sa-

bedores de que a populaça, como ameaça, e exemplo, lhe espha-

ceilara em mil pedaços as guaritas dos soldados de linha.

N'uma mão a pistola e n*outra a espada, marchavam sempre

anciosos de resolver essa pendência inesjrerada e cujo 6m lhes

era mysterio.

As evoluções eram continuas,

A*s 5 e meia da manhã, a companhia de infantaria da guar-

da, que formava no largo de S. Roque, com a frente para S. Pe-

dro de Alcântara, e tomando ainda as embocaduras da travessa

da Queimada, Escadinhas do Duque erua da Trindade, lobrigou

uma força que contra ella caminhava.

De joelho em terra esperaram se encontrasse ao alcance de tiro.

O espectáculo nocturno de dynamite em acção, fez com que

rompesse as hostilidades.

Uma descarga era feita, apoz o toque de cornetas. Alguns

soldados baquearam.

Erro triste.

Eram egualmente da municipal.

O equivoco, lamentável, n'esses instantes de lucta foi espli-

cado e teve egualmente uma causa.

A guarda, avisada de um ataque ao quartel do Carma, tora

occuliarse por deiraz do restaurante conhecido peio nome de

«Tavares Pobre»'

Melhor era a vigilância republicana do que a monarchica,

mercê de factos vários.

Um popular levara ao campo revolucionário a denuncia

da espera.

Ali recebida, era acatada

:

— Pois que apodreçam á nossa espera!

O apparecer de outra força da guarda deu o equivoco.

Os dois contingentes, unidos marcharam indo acoitar-se

no travessa da Trindade, por a rua de S. Roque oflerecer peri-

gos, por fronteira ao mar.
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Uma parte da cavallaria marchou em perigrinação pelas ruas

CO Bairro Alto, até se deter na rua Formosa.

Aproveitando as evoluções, se bem que pouco distantes, o

povo, afluindo aos Paulistas seguiu a crivar de balas o quartel

da guarda.

Um esquadrão de cavallaria 4, pretendeu dirigir-se ao Cam-
po Grande pela Avenida.

Era ousadia que a Rotunda castigou com trez rápidos tiros

de peça.

Os ginetes cahiram e uma das granadas âo explodir, matava

o cavallo de uma carroça, cujo conductorteimáre em desdenhar

do tiroteio.

O esquadrão retrocedia, entretanto, não sem que um tenen-

te, deixandose de propósito âcar para traz, não tosse de corrida

eniregar-se ao acampamento, onde lhe forneciam logo uma ca-

rabina.

Ali tora já levado preso, um policia, surprehendido n'uma
rua próxima.

Não era um espia, mas um descuidado.

A revolução não era de assassinos e ao vel-o surgir, apavo-

rado, sem armas, os da Rotunda, davam-lhe de novo a liber-

dade, sob palavra de honra de que não hostilisaria o movi-

mento

O agente íirmando-a e correspondendo nobremente ao ges-

to humanitário, despia a farda, onde embrulhava o bonet e

fazendo de tudo um rolo, sahia do acampamento entre applau-

sos do povo revolucionário.

Quasi simultaneamente um esquadrão tentou um reconhe-

cimento ao alto da Avenida, pelos lados do Matadouro.

Foi forçado a retrocedar, a tiro de espingarda e de peça, dei-

xando cavallos mortos a trazendo á garupa de outros, algumas
praças feridas.

Não era esperado o regresso pelo Avenida e a torça de in-

fantaria 5, abrigada com o gradeamento da rua do Jardim do

Regedor, colhia ainda na passagem com uma descarga, o des-

mantellado troço de cavallaria.

Quizse ver no facto mais uma cilada do que um erro.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 465

Não seria de todo diflBcil de a admittir, visto que sobre

esse núcleo do 5 de infantaria pesaram mais tarde novas accu-

sacões, expostas pelo capitão Allredo Pedreira Martins de Lima

e que iam até a uma espectaculosa fuga :

«Durante as varias occasiões que, em serviço me dirigi a

esse batalhão de intaniaria 5, tive occasião de notar que quasi

todos fugiam, quando rebentavam perto as granadas, ou as sen-

tiam passar; e tanto assim foi que, por mais de uma vez levei

para o seu posto os fugitivos, lembrando-lhes que o soldado por-

tuguez nunca abandonava o seu posto.» («)

Era exagerado o pânico e envolvia mais cumplicidade que

tibieza.

Assim o ataque á municipal se em engano foi tido, pode-

ria egualmenie enfileirar no numero dos ardis revolucionários.

Adestrados para um simulacro de receio como escapada a

um enérgico assumir de responsabilidades pela integração des-

assombrada na revolta, as praças, a cada tiro descido da Rotun-

da, intentavam uma assustadiça dispersão-

Uma granada estoirava ao exacto apparecimetito do capitão

Martins de Lima, que vinha descendo a Avenida.

A soldadesca do 5 de infantaria, executando um dos seus

passos de deserção, viu surgir-lhe pela frente o official, que de-

sembainhando a espada, os invectivou :

— Cobardes! as balas só acertam em quem foge d'ellas!...

Oppondo lhes a espada aos peitos e a coragem de apresen-

tação, isolada, no meio da rua varrida pela fuzilaria, vencia os,

com a apostrophe ainda :

« — Vocês querem deshonrar-se com uma fuga de cobar-

des? O soldado portuguez nunca foge! Tenho commandado
muito soldado e nunca vi fugir nenhum. Se vocês não vêem pa-

ra a frente^ vou eu só!

As praças reconsideraram e, reuniram se no seu posto, com

a resposta:

— Aqui não se foge, meu capitão!. . .

Reconstituído o posto avançado, de novo o capitão tinha de

(•) Da Monarchia á Republica.= Pagina 138.
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intervir para entrave a uma prejudicial altitude tomada pela

major João Pedroso de Lima, mostrando a officiaes e soldados,

tragmentos de granada.

Notando nas praças um evidente constrangimento e receio,

Martins de Lima, evocando o nome do commandante da divi-

são, tazia notar ao major, a despeito de seu superior, a conve-

niência de occultar os mostrados destroços e ftté de procurar

abrigo com os prédios do largo do Camões ou nas arcadas do

Theatro de D. Maria.

Acatada a determinação, e ao querer entregar o commando
ao immediato, capitão Theodoro Gil de Figueiredo Carmona,

tinha d*cste a pergunta:

— Os revoltosos não virão ahi pela Avenida abaixo?

Martins de Lima, viu no tacto o estabelecer, junto aos sol-

dados, d'uma situação de perigo e insinuava ao capitão a reti-

rada do local, assumindo elle a chefía do troço de infantaria,

apesar de ser cflBcial de cavallaria.

Voltava a esse tempo, o major Pedroso de Lima.

O capitão investindo«o de novo no commando, cavalgava

para o quartel general, onde desmontava o espectáculo estranho

oflerecido pelas tropas acampadas ao principio da Avenida, sa-

lientando porém a intransigência e firmeza do alteres Ernesto

Augusto Empis, não se arredando do posto, emquanto por ve-

zes isolado ficasse junto das metralhadoras do seu commando.
N'um erro evidente sobre o pensar dos batalhões que fe-

chavam a Avenida e procurando tirarlhes da alma a derradei-

ra indecisão, da Rotunda no exaspero -ios semi-abandonados,

tazia-se fogo vivo sobre essas torças, embora nenhum ataque o

justificasse.

A despeito d'essa irritante illusao de combate e como pro-

vando a denodada raça do povo portuguez, mulheres e crean-

ças não deixam de cruzar as ruas nos raros intervallos da pen-

dência sanguinolenta.

Um popular tentou atravessar a Avenida, na rua das Pre-

tas para a Praça da Alegria.

Cahiu varado por uma bala

Não obstava a que outro o fizesse, cahindo egualmente com
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uma bala n'um pé, emquanto dois operários, indifterentes ao

exemplo, se arrojaram para o íerido e em braços o retiraram

do perigoso campo.

E as balas sibilam indo achatar-se nas paredes, raspar as

pedras das ruas ou cahir sobre os telhados, indicando as ponta-

rias, altas, a anciã de vencer, o anhslo de patentear ferocidade

incutidora do medo, já que o exercito se esbate longe, a carac-

terisar-se só por uma fila negra, que abre presurosa, acoitan-

do-se junto ás paredes, ao lampejo do logo distante.

Comtudo, ha quadros audazes e outros emotivos e ao mes

mo tempo sublimes:

Um marinheiro, moribundo, e levado ao coUo de populares

atravessou as ruas, exclamando;

— Viva a Republica!

Ha lances de arrojada provocação e, de preferencia, sabida a

sua lealdade ao regimen, visando a guarda municipal.

Um esquadrão descendo a trote, a rua Nova da Palma, ao

desembocar na travessa de S. Domingos, iôra alvejado a tiros

de revolver.

Retrocedendo, pesquisava d'onde partira o ataque, não lo-

grando descobrir parte de grupo do sapateiro José Victorino,

ccculto n'uma escada e que fizera fogo mettendo os canos das

armas pelas grades da porta.

Salvos d'esse lance, tentaram os revolucionários, pela traves-

sa Nova de S. Domingos, attrahir outro esquadrão, acampado

no largo do mesmo nome.

Vendo o grupo, a cavallaria, desembainhando as espadas

intentou uma carga, e perseguiu o, ao ver-lhe a tuga.

Todavia, próximo á rua do Amparo, José Victorino, encos-

tando se á parede, lançava uma bomba para a frente dos caval-

leiros.

Os cavallos amedrontados, lançavam-nos por terra e o ím-

peto da carreira, promovendo o choque comos das filas de traz,

dava-lhes a desorientação, emquanto o nucle rebelde se distan-

ciava, indo actuar, como veremos, junto das forças do Rocio.

Refeito do abalo, o esquadrão ia formar nas trazeiras do

Francfort Hotel.
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Outro audacioso íeito era consummado sobre as torças do

Rocio.

A's il horas um popular ousado, veio até junto da torça

tormada ao pé do Arco do Bandeira, tentando attrahil-a, aos

gritos de

:

— Viva a Republica!

A tropa não cedeu e os officiaes cenjuraram-no.

Tentou abraçar um alteres, mas toi preso e levado para a

esquadra da rua das Portas de Santo Antão.

Aproveitando essa contingência de alarme, José Victorino,

e com elle, outros revolucionários, resolveram outro lance, por

um dos intertertntes (•) assim descripto:

«Pela volta das 8 e meia retiram todas as torças de cavaU

iaria que andavam pela baixa. Eu e os que andavam comigo,

dirigimos nos paia a rua Augusta, tomos ter ao tundo do Ro-

cio onde estava uma metralhadora. Ao chegarem a lo passos

de distancia, onde já estavâ muito povo e alguns revolucioná-

rios que não eram por nós conhecidos, mas que na maneira de

olhar se via que estavam para o mesmo fim,— atiramos uma
bomba á metralhadora.

«Em seguida o militar que estava á metralhadora, em vez

de disparar, poz-se em pé em cima da metralhadora e disse:

«Viva a Republica!» e um alteres que ali estava, puchou pela

pistola e disse para o militar:

« — Se fizer outra como essa, dou-lhe já um tiro!

«Outro militar disse para o alteres:

« — Elle a cahir e você cae também!», apontando a arma

ao alteres.

«Ao mesmo tempo tudo correu para a metralhadora, agar-

rando a grande numero de pessoas. Veiu o capitão Carvalhal

que nos pediu para deixar a peça, o que só com muito custo

conseguiu, e palavras de honra que eram pela Republica, dizen-

do que se assim não tosse, já nos não deixara chegar tão perto.

<E deixámos a peça.»

Patenteou o depoimento, — errado aliás na citação do ca-

(*) Do Relatório, inédito, de José Victorino.
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pitão Carvalhal Correia Henriques, como o official envolvido

envolvido no incidente, e que se encontrava n'essa hora com
pane de caçadores 5, junto ao Arsenal do Exercito,— um evi-

dente «statu-quo» do exercito, procurando manter se entre os

limites da rebelliao que podia ser vencida e da deieza á coroa,

<jue com força ainda, talvez victoriosa podesse ficar.

Assim se justifica a efficacia da propaganda dos elementos

civis, que levada aos heróicos excessos, longe de ter a repressão,

ganhava uma quasi acquiescencia, conduzindo á final altitude

de entrega.

A's tentativas populares para convencer os soldados dispos-

tos nas embocaduras do Rocio e especialmente sobre o 5 de ca-

çadores, correspondeu, por parte do commandante, a ordem do

fusilamento, com a citação de medida contraria á acção das

bombas.

A determinação não foi cumprida, allegando se como en-

trave, os capitães Aguiar e Penha Coutinho e o alteres Gomes
da Silva, que se oppuzeram.

Evidenciava-se a indisciplina, não participada superiormen-

te pelo commandante, ao chefe da divisão.

Isso suscitaria arguições, expostas pelo capitão Martins de

Lima, em pleno conselho de offici^es, o derradeiro, na histórica

manhã de 5 de Outubro.

N'essa altura as analysaremos.

A*s propostas medidas de radical remédio pêra as investidas

dos civis,co rrespondeu de facto a precaução de longe os deter;

As vedetas, receosas de qualquer aggressão, não mais deram

ensejo a approximaçÕes perigosas.

De instante a instante se bradava.

— Quem vem lá ?

Populares declinavam a necessidade de attravessar o Rocio,

como caminho para casa ou suas occupaçÕes.

— Não pode passar! gritavam-lhes de longe, de arma aper-

rada.

Junto ao ultimo quarteirão da rua Augusta, um popular, á

viva força quiz transpor o espaço que o approximaria dos sol-

dados.

VOL. Ill — FL. 59
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— Não pôde passar ! . . ,

— Vou para o meu trabalho!

— Faça alto! Não pôde passar!

O operário insistiu.

A soldadesca apontou-lhe as armas.

Elle retrocedeu dois passos. Mira soberbo os canos das espin-

gardas que se lhe dirigiam ao arca bolço íorte e teve o brado, que-

brando o silencio gélido d*essa manhã de revolt-a

:

— Isto hoje é de vocês. . . mas amanha será de quem Deus

quizer!. . .

Era da Republica.

Deus o queria, e Deus o prophetisára pela bocca d*uin re-

presentante do povo.

Outros enveredavam para o seu logar na revolta, ccmo obe-

diência a um dever e por isso intransigentes e sem cauiellas.

Para o assalto ás Necessidades iam afluindo os grupos na

manhã de 4, expondose aos riscos pelo patentear das armas.

Se a maioria lograva escapar, um grupo de revolucionários

armados de espingardas e de pistolas automáticas, cahia na re-

de policial, sendo trazidos para o governo civil entre uma escoU

ta de 20 agentes.

O povo tentou libertal-os.

A enérgica resistência dos guardas, venceu a audaz teimo-

sia dos outros.

Mais enthusiasticos do que combatentes, outros grupos ap-

pareceram.

As creanças, pelas ruas, indiferentes ás descargas, pro-

curam ávidas as capsulas detonadas.

As perseguições haviam trazido o abandono inconsciente,

nos arruamentos, de projecteis não servidos.

Uma mulher entrega a uma creança da travessa do Olival,

um volume que havia achado junto á porta do recolhimento do

Bom Pastor.

O pequeno Arthur de Carvalho, ali residente no n.° 15,

vae brincar com outro do n.° 17, Abilio Marques.

O embrulho rebolava no chão com estampido enorme, e es»

phacelando o braço do pequeno Abilio.
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Kra uma bomba.

A detenção dos pães do íerido trazia a da mulher que trou-

xera o projéctil, desconhecendo esta o que era e crendo o sim-

ples bola de ferro.

Como esses filhos do povo, brincando descuidosos, emquan-

to a fuzilaria crepitava, outros assignalavam o mesmo despren-

dimento.

Um, que não teria lo annos, atravessava no Rocio a linha

de fogo.

Mandam-no tugir.

-— O quê? perguntou, sorrindo ao cflBcial.

— Podes morrer! . . .

— Eu?!. . . Ora. . . ando a apanhar balas. . . e estas apa-

nhei-3s lá cm cima, na Rotunda!. . .

E galgava de novo a Avenida, ao ruido de nova descarga,

para a colheita arriscada d'essas, curiosidades históricas, que

depois vinha áí ruas pacatas vender de 20 a 100 réis.

Sem o saber, a creança escrevia um pagina de heroismo e

coragem na historia do povo de Portugal.

Levadas pela dor, mas não menos heróicas, as esposas, as

mães, percorrem expostas a todos os perigos, os locaes de com-

bate, gritando pelos maridos, pelos filhes! . .

Ao troar forte do canhão, que sôa como que rematando ca-

da descarga, algumas infelizes desmaiavam.

Os populares lhes acodem, levandoas do toco da refrega, entre

o rugido das granadas e o crepitar trágico da bailaria mortífera.

Pelas 10 horas, o povo tentou uma sortida, e descendo a

Avenida, desarmado, aos gritos de viva a Republica, a Pátria,

a Liberdade, marchava para os regimentos fieis.

Estes reconheciam as intenções.

Aochegar á frente do monumento dos Restauradores, eram

detidos por um tiro de peça e fuzilaria.

Muitos caiam, feridos e mortos, entre estes, António Joa-

quim, natural de Lisboa, morador na rua João do Outeiro, 20,

2", attingido com uma bala na cabeça por onde lhe sahia a

massa encephalica, e conduzido para a morgue d*onde sahia pa-

ra o cemitério no dia 10.
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Attingido era egualmente um trem, logo crivado de balas,

ficando um dos cavallos aíorios.

Operou se a íuga desordenada pela rua de Santo Antão e

Escadinhas de S. Luiz.

No trajecto os colheu uma descarga da força de intantíria

5 collocada no largo de S. Domingos, ficando no solo dezenas

de íeridos e niortos, e entre estes o estampador António Men-

des Pereira, de 47 annos, natural de Lisboa, morador na rua

do Desterro, 3o, 1 ° andar, filho de Augusto Mendes Pereira

e de Justiniana Pereira.

Feridos ficavam, mais gravemente., o guarda íreio dos eléc-

tricos, Fernando dos Santos, morador na rua Martina Vaz, com
um tiro nas costas, o carpinteiro José de Oliveira, com uma
bala no braço e o serralheiro José Cardoso, morador na Fonte

Santa.

Iniciado o íogo, as tropas postadas no principio da Avenida

atacavam a Rotunda com descargas, n'um combate estranhavel,

a que só as forças de Machado Santos davam cunho verdadeiro

pela resposta a tiro das peças.

Pouco depois das onze horas da manhã, um troço de revolu-

cionários, com o cabo de artilharia João Evangelista dos Santcs

filiado na C ,*
. P .

•
. desde agosto de 1 QoO, tentou por seu tur-

no sublevar as forças do Rocio, e desce a Avenida.

Ao chegar á rua das Pretas, caçadores 5 fez fogo com as

metralhadoras.

Muitos dos revoltosos caem.

Os outros retrocederam levando os feridos.

Junto á rua Alexandre Herculano, da Rotunda, não contan-

do com tão rápida volta, recebiani-nos a tiro de ptça.

Novos feridos houve pelo mesmo ideal victimados e o cabo

Santos depois galardoado com a promoção a i.° sargento, sen-

te primeiro cahir sobre si o corcel, e só ao querer erguerse se

conhece egualmente ferido: os ossos da perna esquerda tinham

sido esmagados pela metralha.

Trazido para fora do local perigoso, era levado em trem ao

posto medico da Misericórdia.

Da Rotunda se conheceu o erre, embora tarde.
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Os alvejados recolhiam ao acampamento e para allivio de

maguas, nova descarga se (ez para as tropas acampadas no

principio da Avenida.

A resposta d'estas não se fez esperar e levada pela fuzilaria

do lado da Praça dos Restauradores, a força de caçadores, pos-

tada ao principio da rua de Santo Antão, alvejava ao meio dia,

com tiros soltos, um grupo de bombeiros voluntários que ali

passava conduzindo um morto para a morgue.

O engano não teve consequências, e o caso se explicaria de-

pois, ante o testemunho, «post» Republica de que a maioria das

pontarias eram altas.

Um outro idêntico successo se dava em opposto sitio, mas

com mais trágico fim.

Em missão de caridade, percorreu as ruas o alumno da Es-

cola Medica António de Carvalho Bastos,

Próximo á calçada das Necessidades, apoz o tratamento de

um soldado ferido, era visto por um sargento ajudante de caça-

dores 2, que desconhecendo o estudante de medicina como filho

do comraandante André Joaquim Bastos, enviou-lhe trez tiros

tazendoo baquear ao lado d'aquelle que soccorrera.

Só n*essa hora reconhecido, era levado logo ao hospital da

Estrella, onde mais tarde lhe eram extrahidas as balas e tratado

de duas costellas fracturadas, hemorrhagia e ephysema.

O sargento penitenciou-sc, allegando o facto de haver visto

o estudante á paisana subindo a calçada precipitadamente e pa-

recendo dingir-se com más intenções para junto da íorça.

Desfechara então julgando-o revolucionário.

Certo é, porém, que António de Carvalho era nomeado de-

pois (»), na sua qualidade de revolucionário civil, para o logar

de fiscal de 2 ^ classe do corpo de fiscalisação dos impostos.

Emquanto se luctava na Rotunda, no Rocio e em Alcânta-

ra, o povo republicano não combatente, fazia publica demons-

tração do seu ideal, n'uma homenagem saudosa a Miguel Bom-
barda, indo prantealo junto ao esquife coilocado na galeria norte

{*J Janeiro de l^V^.
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da Sala dos Passos Perdidos da Escola Medica, em um tabolei-

ro de mogno polido coberto por uma colcha branca.

Outros assaltavam a Cosinha Económica de Xabregas, des-

truindo tudo quanto lá havia.

Um grupo, com sete praças de artilharia i, tomava posse

do hospital da Estrella e edifício de Cortes, obrigando os solda-

dos de serviço ali a renderem-se.

Todavia, os excessos de alguns, contravencionando o pre-

ceituado na ordem civil emanada da junta revolucionaria, íez

appressar um investir de responsabilidades sobre casos não con-

tidos nos planos sediciosos.

Ao passo que faziam íugir a policia, os revoltosos, para boa

conta do movimento, organisavam logo corpos de vigilância, e

de serviço e segurança da cidade, incumbindo o da Estephania,

Arco do Cego, Campo Pequeno, Picoas e Charneca, ao grupo

civil de José Fernandes Viegas, com António Maria Dionysio,

Armando Fernandes Viegas, Augusto Palyart, José Pires, Do-

mingos Rodrigues, José Motta, António Motía, José Pinha Pe-

res e Manuel Pereira Guimarães.

Accirrando os seus .lucleos ou expressando optimismos,

acompanhava a imprensa os seus partidos.

O «Mundo», fazendo uma phantastica descripção dos acon-

tecimentos, constituía poderoso incentivo á revolta.

Assim não só se dava o cruzador «D. Carlos», como tendo

hasteada a bandeira republicana, corno se noticiava um desem-

barque da marinha, a essa hora, occultando os receios de uma
derrocada.

Sobre caçadores 5 se forjou uma adherencia, e a sahida para

a rua, ás 2 horas e meia da madrugada, aos gritos de Viva a

Republica, e assignalandose optimistas as noticias do movimen-
to revolucionário, diziase á frente d*este um general:

«2 e meia.— O regimento de caçadores 5 aderiu enthusias-

ticamente ao movimento, vindo para a rua aos gritos de «Viva

a Republica!» No centro da cidade o movimento é quasi nulo.

A municipal do Carmo defende o quartel, vindo até ao largo do

Carmo. Do quartel de infantaria i6 teem saido vários cfficiaes

feridos, em macas, para o hospital e um soldado. Nas immedia-
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çÕes do quartel reina grande socego. Um corneta da municipal

segue aqui, pela rua de S. Roque acima, a correr. Agora, é um
impedido que sobe a cavailo a mesma rua, de carabina ao lado.

A Caixa Geral dos Depósitos está guardada pela municipal. Diz-

se que as forças revolucionarias agem sob o commando de um
general e de um contra-almirante. As noticias do movimento
revolucionário são optimistas.»

Trez successivas edições houve d'esse jornal e na terceira,

sem se desmanchar em absoluto os iniciaes intormes, aventou-

se a adhesão de cavallaria 4, como que para contrabalançar a

affirmativa, recatada, de se não haver dado o desembarque da

marinha.

Para alento, comtudo, aos revoltosos, assignalavam uma mar-

cha, falsa, todavia, de 2000 populares, armados de carabinas,

pistolas e sabres, destinando-se a, sahindo do Poço do Bispo,

actuar em Lisboa.

Tudo de impulso servia e para animo a essa causa a deba-

ter se nas ruas.

Era a imprensa republicana, encorajando os seus luctadores

emquanto a imprensa monarchica, retrahida, nem uma só phra-

se destinada a bem dispor, levou aos defensores da realeza, es-

condendo o seu estertor, o seu anhélito.

Mais incitador, espalhando rancores, induzindo á cbra de

derrocada, ao fundo cavar do solo onde assentava o throno, ain-

da o «Mundo», nas duas primeiras edições, reavivara, louvando

o assas^inado dr. Miguel Bombarda, as phrases de ódio á clere-

sia, na inconcebível anciã de a ver perseguida :

«O dia de hontem foi de desespero e dor para a população de

Lisboa — excluídos apenas os miseráveis reptis que são a sua

vergonha. Morreu o dr, Miguel Bombarda, um dos homens mais

queridos do povo e um dos vultos mais odiados pelo clericalis-

mo. Vibrou de raiva, por isso, a alma do poro, e exultou, louca

de alegria, a canalha clerical. A' hora em que, vivo ainda o nos-

so querido correligionário, milhares de pessoas pediam afectiva-

mente noticias, a voz de um desconhecido comentava com sa-

tisfação:— Foi bem feito! Esse comentário miserável e perver-

so traduz bem a monstruosa e feroz alegria que hontem pairou
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«Que essas pessoas chamavam «castigo de Deus» á morie

do sr. dr. Bombarda.

A «Capital», seguia a esteira firme da maioria da imprensa

republicana.

Ali se quiz levar um falso thema, segundo o qual seria acon»

selhado aos republicanos o desapego de qualquer movimento,

aitribuidò a manejos políticos do governo, macommunado com

os jesuítas

;

«Vieram dizer-me que o Ricardo Covões tinha estado na

«Capital» pedindo para publicar em «grosso normando» um
aviso ao povo, prevenindo-o contra a «intentona preparada pelo

governo e pelos jesuítas» e pedindo aos republicanos para se

meiterem em casa!. ..»(*)

Não se orientando n'essa attitude, o jornal republicano, ani-

mava os sediciosos, com noticias propositalmente augmentadas

em relação ás victorias democraticas-

O «Século», que se patenteava republicano n*essa hora, co-

mo conhecedor do meio onde se desenvolvia a revolução, escre-

via vigoroso e altivo

:

«A alma portugueza, sofiíredora e heróica, ao mesmo tem-

po capaz da resignação suprema e da suprema audácia, desper-

tou hontem, mais uma vez, para os lances que causam o assom*

bro do mundo e vinculam ás grandes paginas da Historia o no-

me gloriosamente immortal de um povo! Vilipendiada e oppres-

sa ao peso da calumnia de um irremediável abastardamento,

eil a que se levanta, impetuosa e explendída, afiSrmando a ine-

xaurível fecundidade das suas energias e antepondo á aôronta

dos calumniadores o desmentido tremendo que as nações a esta

hora já conhecem. . .

«O que Lisboa tem presenceado desde os primeiros alvores

da madrugada de terça feira, na espectativa anciosissima d*um

pomo final posto á agonia do regimen, não se descreverá sem

uma profunda commoção— quando, assegurado definitivamen-

te o triumplio, que tudo indica ser inevitável, de animo sereno

(*) Celestino Stefianina. = Subsídios para a Historia da Revolução de 5

de Outubro de 1910— LÍ9boa-1913=-=Pagina tí.
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se evocarem os estranhos, soberbos episódios d'essa jornada épi-

ca. Nas paginas dos livros ou na memoria dos homens por cer-

to se não guardam exemplos de abnegação e bravura, lições de

sacrifício e amor patriótico que excedam os d'aquelles a quem,

para salvar a honra e o credito periclitanies, loi necessário re-

correr á sorte das armas!

«Numerosas íorças do exercito, toda a armada e povo revol-

tados luctam, ha vinte e quatro horas, para remover a situa-

ção ignominiosa que nos crearam longos annos de subservien-

cias a oligarchias de ineptos, de obscurantistas, de corruptos,

de ladrões e de traidores No mar e em terra, o canhoneio diur-

no e nocturno é como que as salvas fúnebres do throno e dos

seus aulicos. As instituições ficaram hontem, positivamente te-

ridas de morte, e o seu mais alto representante, acolhendo se, se-

gundo se diz, ao seguro abrigo que o direito internacional con-

siderou terreno estrangeiro, abandonou as. . .

«Ignoramos se é ou não verdadeiro este boato; mas, como

quer que seja, a republica tornou se, no solemnessimo momento

histórico que atravessamos, mais do que uma ardente aspiração

popular— uma absoluta necessidade nacional. Só ella, que tan-

ta innarravel angustia e tanto sangue generoso tem custado, po-

de redimir-nos, enakecer nos e impôr-nos ao respeito das gentes

porque 5Ó ella trará ao paiz a independência, a paz, a concór-

dia, a prosperidade e o prestigio que devem constituir o seu apa-

nágio. . .

«Bemdito e sagrado direito, o da Revolução!»

Contrariamente a esses, e traduzindo n*uma simulada sur-

preza, o retirar prudente a futuras responsabilidades, caso fra-

casso houvesse, o órgão republicano «A Lucta», dirigido pelo

dr. Manuel de Brito Camacho, dava a publico a extranha inter-

rogação em normando: «Ordem Publica» — «Tropas na rua»

— «O que ha?» seguida de noticiário simples, parecendo espe-

lhar um desconhecimento do que se tramava:

«A* uma hora e dez, ouvimos na nossa redacção tiros de ar-

tilharia, dos lados do mar. Ao mesmo tempo avisam-nos pelo

telephone de que se tinha insurrecionado o regimento de inían

taria i6.
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«A's 2 e meia da madrugada chega-nos a noticia de ter

desembarcado a marinha, e ter-se insurrecionado caçadores 5 e

prcparava-se para vir para a rua a artilharia. Naose ouve togo de

nenhum lado.»

E, chronologicamente, proseguia, sem coramentarios ou in-

centivos, n'um cautelloso annotar de ouvidos descargas ou so-

norosos boatos.

Não passou sem futuros reparos a attitude, que o chefe da

Rotunda apreciou d*esta forma; (*)

«O jornal da manha «O Mundo» dava noticia dos aconte-

cimentos, exagerando-os, o que não prejudicava o movimento.

«A Lucta», na segunda pagina, publicava um artigo minúsculo

intitulado : «Ordem Publica» — «Tropas na rua». — «O
que ha?»

«O jornal da tarde «O Paiz» que ás 4 horas (p m.) já se

encontra á venda nas ruas, dava noticia de grandes victorias e

«incitava o povo á revolta». Effectivamente, quando este jornal

sahiu da machina, ganhavam os revolucionários o primeiro e o

mais importante dos combates da Rotunda mas, emquanto se

imprimia, ninguém podia cantar victorias.

«O jornal da noite «A Capital», dava noticias enthusiasticas

sobre a revolução, o que sempre animava os tímidos a virem col-

laborar comnosco,

«Se a revol:a fosse suôocada, «O Mundot e «A Capital»

seriam suspensos; «O Paiz» supprimido e o stu director, Meira

e Sousa, teria a mesma sorte dos revolucionários. Quanto á

«Lucta» nada soffreria; atravessaria o periodo de repressão e do

novo engrandecimento do poder real, com a mesma paz e soce-

go com que atravessou toda a existência ministerial de João

Franco. Ficaria sendo o único órgão do desbaratado partido re

publicano, a única voz que na imprensa pediria misericórdia

para os vencidos.»

A esses e outros ataques, onde a ironia transparecia, ripostoj

f*) «A Revolução Portugueza» = Relatório de Machado Santos—Pa-
^

gina 170.
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a fLucta» com explicações, e n*uma d*ellas com os aggressivos

golpes seguintes (Abril de i9(2)'.

«Quanto á phrase de 4 de Outubro. . . O sr. Brito Cama-

cho sabia perleitamente que se tratava de um movimento revo-

lucionário, porque estava ao facto de quanto a esse respeito se

passava. Se não estamos era erro, o sr. Aôonso Costa, que viera

da Serra da Estrella três dias antes de rebentar o movimento e

qi'e já comprara bilhete para acompanhar seus filhos á Suissa,

o sr. Aflonso Costa é que só soube que a revolução se fazia al-

gumas horas antes d'ella rebentar, no dia 3, segunda-feira. A
phrase— «Que ha?» já o sr. Brito Camacho a explicou n*este

jornal; mas convém saber que ás três horas da madrugada no

dia 4, chamado a casa do sr. dr. Augusto de Vasconcellos, aon-

de se achava o sr. Aflonso Costa, ahi lhe foi dito que tudo esta-

va perdido, pois que estava cercada a casa de S. Paulo. Pergun-

tando-se o que havia a fazer, o sr. Brito Camacho respondeu

—

«Ha que esperar». E foi esperar para a redacção «d'A Lucta»,

quasi paredes meias com o governo civil, isto é, na bocca do lo-

bo, que poderia engulil-o, se quizesse. E ahi criou um ojunta

revolucionaria», que distribuiu proclamações, que deu ordem

sobre a marcha de tropas e que se fartou de dizer para toda a

parte que tudo ia muito bem, que o triumpho da Republica se-

ria certo desde que cada qual guardasse a posição que occu-

pava.

«Isto se affirma, porque isto se prova e isto não cria ao sr.

Brito Camacho a má situação que perante republicanos, em Bra-

ga, pretendeu crear-lhe o sr. Aflonso Costa.»

Mais taide ainda (23 de Abril de i9i3) apparecia então a

verdadeira causa, assignalada nos desânimos levados á «Lucta»

na madrugada histórica de 4 de Outubro, pelo revolucionário

Manuel Soares Guedes:

«Foi então que escrevemos aqueila pequenina local, na se-

gunda pagina,— «O que har» — c.o propósito de impedir que

se dissesse, caso tudo se perdesse, que houvera uma revolução

lograda, ficando-nos uma porta aberta para um futuro próximo.

Sabe-se o partido que d'esta phrase se tem pretendido tirar, umas

vezes por estupidez, e outras vezes por acanalhada maldade.»
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Commeniarios picarescos sublinharam a evidente escapada

do jornal republicano, cuja altitude não teve parceiros na hora

grave em que o fiel da balança revolucionaria não indicava se

pesava ma s o prato da victoria ou o da derrota.

Todavia, se cautellas houve, não deixou de existir o bom
humor, espelhado no seguinte caso

:

O director de «A Lucta», no meio da azatama, de uma
entrevista da junta, e onde projectava um estabelecimento de

ccmmunicações entre as tropas de terra e es marinheiros, teve

chamada telephonica, para inteirogação sobre se ainda havia

combate na Rotunda.

Querendo saber quem era o interrogante e obtendo como
resposta que «um seu leitor», a despeito da situação grave, deu
a resposta incisiva

:

— Ah sim!. . . pois então continue-me a ler.

Da imprensa monarchica, a orientação era de espectaiiva, e

de descrença em aureolas democráticas.

O órgão franquista, «O Correio da Manha», espelhava as-

sim as impressões dos tumultos nocturnos, desconhecendo ain-

da a podei asa energia popular:

«Não ligamos aos tumultos de hontem uma importância

maior do que aquella que elles em si próprios merecem; mas
como symptoma de deí»radação do espirito popular, como ma-
nifestação das disposições em que se encontra especialmente a

equivoca matulagem que em Lisboa torma o «casco» do parti-

do revolucionário, não se poderia esperar mais e melhor, para

apontar á consideração d*aauelles que sabem pelos domingos
tirar os dias santos, no tocante á especial mas singela psychologia

das multidões. As responsabilidades de corypheus republicanos

nos vergonhosos factos de hontem — como nos gravíssimos acon-

tecimentos que, mais dia, menos dia, hão de estalar em Lisboa

por obra da mesma turba revolta, que hontem inculpava os mo-
n<irchicos pelo assassinato do dr. Bombarda— esses são prima-

ciaes e directos.»

Pelo governo, ainda o órgão matinal «O Popular», allega-

va apenas:

«O governo para si não pede clemência nem transigen-
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cia. De tace alta e ironte erguida nada receia porque nada

deve.»

A essa hora, o gabinete, percorria as ruas, n'uma declarada

tuga indo occultar-se em pontos diversos, na velocidade máxi-

ma dos seus automóveis.

Retinha-os o quartel general, onde iam augmentar o con-

tuso aspecto das salas militares, iam á majoria general da ar-

mada, para simulacro de resistência, cilrada em troca de emo-

ções, á mesa d'um almoço.

O órgão nacionalista «O Portugal», escrevia :

aOs republicanos ficaram apavorados com as declarações do

sr. José de Azevedo a um jornalista inglez. Nunca os jacobinos

portuguezes olharam com bons olhos para o sr. ministro dos es-

trangeiros. As nulidades do ministério mereceram-lhes sempre

as mais significativas deferências. O sr. José d'Azevedo Castello

Branco, não obstante ser a primeira e mais illustre cabeça do

ministério, foi sempre posto de parte.

«E agora que elle disse a um sujeito lá de fora o que faria

o governo (?) em face de uma revolução republicana, cahem-lhe

em cima, intimando, nada menos, o sr. presidente do conselho

a pol-o íóra do ministério. E todavia o que elle disse deve estar

no pensamento de todo o gabinete, se todo o gabinete é fiel ás

instituições. O principal dever de todo o governo monarchico

deve ser, pensamos nós, defender a monarchia.»

O «Imparcial», egualmente orgao do gabinete, como inspi-

rado pelo ministro dos negócios estrangeiros, conselheiro José

de Azevedo Castello Branco, vinha ainda como que adormecido

n'esse preclaro somno de innocencia, de que despertaria porém
á hora em que o governo dispersava á procura de melhor refu-

gio:

«Que se passou esta noite? E' difficil por emquanto dizel-o;

é difficil desde )á pôr a nú as verdadeiras causas d'essa tragedia

sangrenta.

tFoi uma tentativa revolucionaria?

«Francamente, não nos parece; e a impressão d'um nosso

camarada de redacção^ que vagueou por essas ruas ao saber do

acaso, é de que o povo se mostra um pouco alheado.
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«Vamos ver se, um pouco confusamente ainda, sem ordem
nem coordenação bem oiiida de factos, damos aos leitores uma
idéa dos acontecimentos.

As origens

«A revolta estava militarmente preparada? Não nos parece.

Nasceu em meia dúzia de cabeças, ao sabor do acaso e da cóle-

ra de hontem.

«Foi a morte do dr, Miguel Bombarda a causa da desor-

dem?
«Foi a causa apparente, mas para encontrar o mal é neces-

sário ir buscalo mais fundo, na exaltação constante em que te-

mos vivido.»

N'essa altura, já o jornal portuense «A Pátria», citava sem
restricçÕes o facto de haver rebentado uma revolução em Lisbca.

Mercê d'um entendimento entre os republicanos de Lisboa

e Porto, o jornal dirigido pelo dr. Alfredo de Magalhães dava

sob bases nitidas o reflexo dos acontecimentos.

Isso contribuiu para a agitação na capital do norte, onde ve-

remos na devida altura o desenrolar de successos graves e tu-

multuosos.

Na véspera, havia a imprensa opposicionista de Lisboa, ex-

posto energias grandes no instante em que os ligeiros tumultos

da tarde, ainda não faziam prever toda a expansão da vontade

democrática.

O «Correio da Noite», progressista, da feição José Luciano,

ironisava as intenções republicanas:

tOs brazileiros vêem no sr. marechal Hermes o Porfírio

Diaz dos Estados Unidos do Brazil.

«Enganara-se, pois, aquelles que crêem lisongear o illustre

brazileiro com manifestações demagógicas. De Demagogia «en

a assez» o Brazil.

«O sr. Hermes da Fonseca é o symbolo do. . . contrario.

«E íiqucm-se com esta os enthusiastas de rubra gravati-

nha ...»

O «Liberal», da direcção do padre Alexandre de Albuquer-

que^ incitava á repressão o governo, insufflando tendências de,

para deffender direitos, ir aos últimos extremos. . .
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«Estamos no propósito firme de nos não deixar-mos expo-

liar, havemos de defender os nossos direitos á mão armada se

com armas nol-os quizerem roubar, iremos aos últimos extre-

mos se contra nós se praticarem as ultimas violências. Sabemos

de quanto c capaz o governo.

«Os homens que o constituem são aventureiros para todos

os commettimentos porque só a ambição e a cubica os encora-

jam. Deixai os á solta é loucura rematada. Reprimilos, obrigalos

ao respeito pela lei, é dever de el-rei, é honra de poriuguezes.»

Não surgiram sequer no claro âmbito da lucta da impren-

sa esses velhos paladinos, não publicadas em 4 e 5 de Outubro,

emquanto corria célere, em edições triplicadas, alem do jorna-

lismo governamental o republicano, este espalhando boatos

convencionaes, de incitamento ás suas fileiras pela afirmativa

da derrocada nas dos outros, e adventando horas de gloria

n'aquelles cm que só terrores havia. . .

A dissidência, pelo «Dia», procurava estabelecer o «statu-

quo», como ponto de transição para as acclamaçÕes do dia 6,

ao regimen nascente, e promettendo áureos períodos:

«Se o Senhor D. Manuel II íôr ao Brazil — e vivamente o

desejamos que essa viagem official se realise na primeira oppor-

tunidade favorável — estamos certos de que republicanos e mo-

narchicos brazileircs e também os nossos compatriotas hão de

juntar-se para saudarem no Senhor D. Manoel, e sem quaesquer

preoccupação politicas, não a instituição dynastica, mas a Na-

ção Portugueza.»

A dissidência, pois, preparada estava, deixando resaltar, do

justo anhelo de patriota, de gloria á Nação de Portugal, a des-

prendida abstenção de saudações ao institucionalismo dynas-

tico. . .

A imprensa symbolisava a attitude dos partidos.

Quando não era a deserção era a espectativa, fazendo vácuo

em redor d*esse vulto de creança, victima da chusma ambiciosa,

zunindo louvaminhas junto á mesa dos festins financeiros ou ti-

roteando injurias á distancia cpposta ao cubicado pomo.

Foram essas as derradeiras impressões de antes e durante a

revolução.
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Esta, lograva auxilio, indirecto, pela municipal, não deixando

transitar as íôrmas para a impressão do «Noticias de Lisboa»,

«Novidades» e «Dia», monarchicos que de'ixaram de se publi-

car, succedendo o mesmo ao «Correio da Manhã», cujo pessoal

não compareceu na noite de 4.

Sahiram apenas «O Liberal», «O Paiz», «O Correio da

Noite», e o «Imparcial».

Não quiz deixar de apparecer também a íolha oííicial, «O
Diário do Governo», que, á íalta de matéria nova, reproduzia o

que na véspera trouxe . . .

E foi elle o derradeiro que inseriu disposições monarchicas.



Ill

Morte do almirante Carlos Cândido dos Reis.- O conselho dos chefes
da revolta.—ladecisões e desesperos =^Proclainações dos revolu-
cionários.— Nova dispersão do quartel general da rebeldia.

raquanto se combatia, os dirigentes da revolta

dispersos andavam.

Refugiados uns, procurando iníormarse, ra-

ros, não ia aos rebeldes o incitamento de lograr

á sua frente os impulsionadores do seu acto de

coragem.

Já então de alguns era conhecido o fim do

almirante Cândido Reis, que pelo convencionado devia voltar a

reunir-se aos elementos superiores da sedição, logo que notado

tosse qualquer subido grau de viabilidade para o proseguimento

da lucta contra a realeza,

Â lucta iniciada cerca da i hora da madrugada, não afírou-

xára, antes subira de intensidade.

O cheíe supremo da sedição, curvado ao peso da scena de

reirahimento do Cães do G-z, já despira a esse tempo a sua tar-

da e caminhava a gigantescos passos para a mone.

Apoz horrorosa vigilia sobre o leito, deixou a casa onde o

conduzira o revolucionário Alfredo Leal.

Cândido Reis, sahira só, no desespero evidente de ver con-

firmadas as suspeitas expostas no centro do largo de S. Carlos,

ao medico naval dr. Vasconcellos e Sá.
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De tacto houve as deserções que previra e o almirante, aban

ílonado na hora mais grave, e não tendo a lorça sufiBciente para

defrontar as contingências do futuro, abandonou a residência,

para o seu ignorado fim, com base inicial no estranho espectá-

culo do Cães do Gaz.

O tenente Aragão e Mello, patenteando uma pretensa derro-

cada do plano, insistiu com o tenente do exercito Hélder Ribei-

ro para que o capitão de fragata Fontes Pereira de Mello, con-

vencesse Cândido Reis a abandonar a rcbellião.

O chefe do movimento, talvez mais pelos outros do que por

si, teve a indecisão momentânea, aliás injustificável em quem
tanto insistira a acção, na despeito de todas as contrariedades

apresentadas na assembléa da Rua da Esperança.

Essa quebra de firmeza serviu para a origem da morte,

ou fosse o vácuo logo feito em volta de si.

Vejamos um depoimento (*) onde sem rebuços fermentidos

a situação apparece esclarecida:

«Sabese quanto as informações do tenente Aragão careciam

de fundamento, é evidente que ellas lhes foram dadas por pes-

soa que abusou da sua boa fé.

«Também se afiBrma que o «Chire» tinha as caldeiras apa-

gadas e que por isso os oflBciaes não seguiram para bordo! Ora
é preciso honrar e levantar bem alto a memoria do grande al-

mirante Carlos Cândido dos Reis, é preciso agora, que ainda é

tempo, pôr as cousas no seu logar.

«O vapor que estava ás ordens dos revolucionários era o

«Dinorah» e não o «Chire». E' curioso e inacreditável que os

officiaes de marinha não vissem que o «Dinorah» que estava

atracado ao «Chire», fazia vapor, prompto para largar desde as lo

e meia da noute. E tanto assim é que o almirante chegou com
alguns officiaes a entrar n'esse barco. Foi ahi que lhe disseram:

« — Os pharoes do «D. Carlos» não estão como foi combi-
nado, está tudo perdido!

«Cândido Reis, respondeu:

(*) Cilestino Steffanina.=Sub8Ídio8 para a Historia da Revolução de 5

de Outubro de l9]0=Pagina 8.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 491

« — Não importa. Vamos para bordo.

«E voltando-se para a ré do vapor, viu que todos os officiaes

se esgueiravam para terra!

tt— «Cobardes!» disse elle então chorando; e vestindo no-

vamente o casaco e deitando lóra o bonf^t de official, pois ao con-

trario do que diz Fontes Pereira de Mello, elle estava fardado,

toi-se embora. Eu invoco aqui o testemunho do dono do «Di-

norah», dos seus vinte tripulantes e dos vinte tripulantes do

tChire». Alguns dos ofiBciaes que fugiram e foram assim, peio

seu procedimento, uma das causas da morte de Cândido dos

Reis, pertenceram ao numero d'aquelles que, mais tarde, pro-

testaram contra as promoções dos camaradas que tinham cum-

prido o seu dever. >

O desfecho trágico d*esse acto de dispersão nunca o calcu-

laram porém os oflficiaes, nem o núcleo da junta revolucionaria

que ainda procurava trabalhar.

Uma parte do quartel general revolucionário voltara a reu-

nir na casa i36 da rua do Arco do Bandeira.

Estiveram ali Alfredo Leal, João Chagas, Innocencio Cama-
cho Rodrigues e Arthur Marinha de Campos.

O commerciante Alfredo Leal, de regresso de Santos, onde

fora tranquilisar seu irmão, relatou o que se passara com o al-

mirante Reis e as suas desconfianças sobre o vulto notado no

portal da rua D. Estephania i53.

O recrudescer do tiroteio trouxe a ideia de que convinha ir

buscar o chefe do movimento.

Nenhum dos que ali se encontravam se quiz expor a um
possível encontro com os agentes policiaes.

Só Alfredo Leal se decidiu a avançar alguns passos, até de*

parar com um popular, barbeiro, no Arco do Bandeira, junto ao

Café Marrare que incumbia da missão de confiança, ante o si-

gnal convencionado.

O portador, seguiu, afirontando os perigos d*es5as horas de

lucta, perscrutando as trevas da madrugada, pois queeramcer-

ca de 3 horas e meia.

Gastando no percurso, mais de hora e meia, pois só depois

das 5 chegava á casa da rua D. Estephania, residência das irmãs do
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almirante, D. Maria Ncnoeite Reis Faria, casada com o com-

mandante do vapor «Lusitânia» César José de Faria, e D. Amé-

lia Margarida Reis.

Ali lhe disseram haver o almirante abandonado o local cer-

ca das 5 horas

Investigando sobre a morada do official, que lhe disseram

ser na rua Maria pro:urou a íamilia, que encontrava já sabedora

do caso triste do encontro do cadáver na travessa das Freiras,

tendo ido para o necroteiío, o que ia communicar aos impa-

cientes revolucionários.

Ouçamos agora o depoimento (*) de Alíredo Leal, sobre o

ingresso da residência do alntemira:

«Como achasse imprudente voltar no automóvel á casa de

banhos, resolvi dirigir-me a casa de meu irmão, em Santos, e

ali ordenei ao «chaufteur» que seguisse para o local onde se

combinara estacionar. Mal ouvi a fuzilaria, parti, a pé, para

uma casa da travessa da Palha em que se reuniam alguns re

volucionarios. No caminho, tive a íelicidade de encontrar o au-

tomóvel do irmão de Innocencio Camacho, que ia para o mesmo
destino, e temei logar ao lado d'eHe. Apenas chegado contei a

João Chagas e outros o que se tinha passado, e como n'essa al-

tura já o tiroteio lôsse violento em toda a cidade, consultei os

collegas sobre a maneira de prevenir Cândido dos Reis Assen-

tou se em mandar um popular de confiança, porque sendo eu

conhecido da policia, podia esta deter-me no caminho e impe-

dir que o recado chegasse ao destino. Com eôeito, íui procurar

um republicano de confiança e encarregueio de levar o recado

a Cândido dos Reis. Deviam ser, n'essa altura 3 horas ou 3 e

meia da manha.

aPode calcular-se a anciedade com que ficamos esperando o

regresso do emissário. Mais de duas noras se passaram e o ho-

mem não chegava Por fim, já muito inquieto, resolvi descer á

rua e tive a íelicidade de esbarrar com o emmissario, que re-

gressava todo afflicto. Não tive tempo de perguntar o motivo da

sua demora. O hom.em deslechou-me bruscamente a noticia da

(*; «A Capital» de 14 de Cutubio de IflO.
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morte de Cândido dos Reis descrevendo assim como se desem-

penhara da sua missão:

« — Quando cheguei á rua de D. Estephania, disseram-me

ali que o almirante tinha sahido ás 5 horas da manhã. Tratei

então de saber onde era a sua residência, por calcular que elle

tivesse seguido para lá. Passado pouco tempo avistava-me eflec-

tivamente com a lamilia, a quem tui encontrar no mais comple-

to desolamento. Já lá tinha chegado a noticia de que Cândido

dos Reis apparecera morto e de que o seu cadáver fora removi-

do para a «morgue».

8ABGBNT0 FIRMINO DA 8ILVA BEGO

« — Portanto, interrompemos nós^ Cândido dos Reis matou-

se ou foi morto, depois das 5 horas da manha.

tt — Não ha sobre isso a menor duvida, responde Alfredo

Leal, e é esse facto o que me convence da existência d'um cri-

me. A essa hora estava a revolução no seu auge e Cândido dos

Reis só se mataria se a revolução fracassasse. Affiimo-lhe que

estou plenamente convencido de que o almirante foi assassinado

e tenho a convicção de que ao assassínio não foi extranho o es-

pia que pouco antes entr&ra em sua casa.

VOL. III — Ti. 62
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« — Gomo reconstitue esse attentado?

«-— Da lórma mais simples. A policia andava ha muito a

vigiar o almirante. Quando se ouviram us tiros a bordo dos na-

vios de guerra, o governo ou quem quer que dirigia essa espio

nagem disse comsigo: «Lá está o Cândido dos Reis a revolu-

cionar a marinha. Acto continuo, deu ordens aos espiões para o

agarrarem morto ou vivo. Os espiões puzeram-se em campo e

cumpriram a sua incumbência. Teria havido lucta? Seria o al-

mirante assassinado á traição? São factos a averiguar. No em-

tanto, na minha opinião, o assassínio loi obra da policia, e o go-

verno tem o dever de investigar rigorosamente, começando por

averiguar quem eram os agentes encarregados de vigiar o almi-

rante e mandal-os capturar immediatamente.»

Um erro occasional, cu errata jornalistica, e que a livro

passoUj (•) cita a reunião como efiectuada n*uma casa da travessa

da Palha, mas outro documento (**) posterior, e da mesma ori-

gem do primeiro, regista identicamente os tactos^ mas dan-

doos como succedidos na já citada casa da rua do Arco do Ban-

deira.

Horas diversas registavam mais tarde as varias testemunhas

dando o individuo que se soube depois ser o almirante, como

passeando pelas travessas das Freiras, pelas 6 horas da manhã,

e ainda registando o deparar com o inanimado personagem vin-

te e cinco minutos passados.

De todas as controvérsias e contradicçÕes parece ter ficado

assente que o apparecimento se dera entre as 6 e as 6 e meia

da manhã.

Assim, como explicar suSficientemente a noticia do emmis-

sario?

Dado como recebido em casa da (amilia, sabedora já da con-

ducção para a morgue, que só se poderia ter realisado entre es-

se mesmo intervallo e mais logicamente depois d'elle, como che-

gou a nova trágica á posse dos revolucionários, trazida pelo

enviado que sahindo do local onde o encontrou Allredo Leal,

(*J «A Revolução Portugueza>-, por J. d'Abreu. Pagina 162.

(**) Documento iuedito, manuscripto, de posse do auctor d'osta obra.
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3 OU 3 horas e meia da manhã, estava de regresso, mais de duas

horas decorridas, o-i mesmo que tossem três, o que daria 6 ho-

ras e meia ? . .

Fixada essa hora como a do apparecimento e contando que

o commissionado gastara para o caminho até á Estephania mais

de hora e meia, e deduzindo para o regresso o minimo de meia

hora, parece lógico que, n'essas alturas não podia existir, em
tace dos depoimentos convencimento exacto do crime ou do sui-

cídio e da conducção do corpo para a morgue.

Avulta entre as descripçÕes do fúnebre encontro, a exposta

pelo que foi dado como o primeiro que com o corpo deparou: (•)

«Dingimo-nos á primeira pessoa que chegou junto do corpo

inanimado do vice-almirante, E* o trabalhador João Augusto da

Silva, solteiro, que vive com sua mãe na avenida dos Anjos, 9o.

Faz parte do pessoal que trabalha na reconstrucção de um mu-

ro da propiedade Pernes, que desabou por occasião das ultimas

chuvas, e fica em frente do antigo retiro do Papagaio. Diz-nos

esse honesto operário, manifestando por vezes assomos de indi-

gnação:

— «Eram 6 horas e um quarto da manha do dia 4, quando

passei próximo do local onde appareceu o almirante; não vi nin-

guém. Dirigi-me á arrecadação, distante uns 40 metros, agarrei

n'uma pá, e vim para o amassadouro, mesmo á esquina da tra-

vessa das Freiras. Estava então um homem estendido no chão,

ainda resfolegando.

— «O senhor tem a certeza de não ter visto ninguém da pri-

meira vez que passou no local? A vizinha do 1.° andar diz que

estava ali um homem sentado. . .

— «Não estava ninguém sentado, nem estendido no chão

— «Ouviu alguma detonação?

— «Não. O homem estava deitado ao comprido, com os pés

para a estrada. A cabeça estava n'este local —= e indica-nos um
ponto ainda manchado de sangue, que vae na gravura que acom-

panha esta noticia marcado com uma cruz.—O braço direito es-

tava affastado do corpo e próximo do ante braço uma pistola. . .

(*) «A Capital» de 18 de Outubro de 1910.
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— «Não era um revolver?

— «Não senhor. Uma pistola automática, preta, chata, quasi

sem coronha.

— «Tem a certeza de que não se engana?

— «Tenho.»

Abandonemos porém por agora esse mysterio difficil de pe-

netrar, para só de novo nos integrarmos n*elle, perscrutando-

lhes as trevas, ao nascer dos primeiros cuidados judiciaes, orien-

tados já sob o regimen republicano victorioso.

Assim, vamos retroceder ao apparecimento sem vida, do

desilludido chefe do movimento revolucionário.

O corpo apparecera na travessa das Freiras, artéria Íngre-

me, mal empedrada, semi-isoiada dando passagem, da estrada

de Sacavém, em frente da capella do hospital de Arroyos, para

o largo do Leão.

A' porta de uma carpintaria, pertencente a António Emilio

Vieira e junto ao único candieiro de illuminação publica exis-

tente na Travessa, deparara o trabalhador João Augusto da Sil-

va, com um moribundo, tendo o braço direito afíastado do corpo

e uma pistola automática a poucos passos, junto do antebraço.

Nas algibeiras, á inspecção policial, achava-se-lhe depois,

além da carteira, com documentos e uma nota de 5|iooo réis,

uma bolsa de cabedal, encerrando uma moeda de 5oo réis, 4
moedas de loo réis, em nickel e uma de 5 réis, nova.

Soube-se logo quem era.

Perto estava um cartão de visita, com o nome de Cândido

dos Reis e escripto a lápis «Se for encontrado ferido, levem-me

ao Hospital da Marinha.»

Era o chefe superior da revolução.

Sem vida appareceu o vice-almirante reformado Carlos

Cândido dos Reis.

Nascera a 16 de Janeiro de i852 e entrara para o serviço

da armada, em 1867, sendo promovido a guarda-marinha em
1870, a 2." tenente em I873, a i.° tenente em 188 1, a capi-

tãotenenfe em 1888, a capitão de fragata em 1892, a capitão

de mar e guerra em 190I, obtendo a reforma em vice-almi-

rante.
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Era sócio da Associação do Registo Civil, á qual dedicara

todos os seus cuidados.

Sócio da Junta Liberal, largamente a impulsionara e pouco

antes realisára na Associação dos Logistas uma conferencia no-

tável de propaganda anti-clerical.

Gosando de prestigio na armada, soubera leval-a ao estado

rubro de revolta.

Nas ultimas eleições da monarchia, realisadas a 28 de Agos-

to d*esse anno de 1910, incluido teve o nome na lista republica-

8ABGENTO JOBE SOARES DA ENCARNAÇÃO

na, obtendo n:> circulo occidental, 10:294 votos, ou fossem no

3.° bairro 2:760, no 4° bairro 4:452 e 8:073 nos concelhos.

Pretendeu o trabalhador soccorrel-o e chamou auxilio.

O servente, José Maria^ das obras de reconstrucçao d'um

muro do antigo palácio Pernes, ia á esquadra de Arroyos, par-

ticipar aos agentes a descoberta, vindo d'ali os guardas 1124 e

1499, com a maca do hospital.

O ofiBcial expirara victima de um tiro, assignalado com um
ferimento na cabeça.

Sendo tempo de revolta, nem cuidados houve sobre proces-
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SOS judiciaes e longe de se deixar o cadáver no local onde esta-

va para qae as auctoridades pudessem, pela posição, deduzir

conclusões, o corpo e apoz hesitações de repugnância, era collo-

cado n'unia maca pelo pessoal da obra e conduzido á morgue»

onde se conservava ãté ás 1 1 horas da noite lie 7, em que tran-

sitaria para a Escola Medica, ficando junto da eça do dr. Miguel

Bombarda.

Eram cerca das seis horas e meia da manhã de 4.

Levada era a nova triste aos centros revolucionários.

Alfredo Leal, o primeiro a conhecel-a, na rua, impunha si-

lencio ao emissário, para que o facto se não traduzisse em
mais desânimos.

Cambaleante a participava a João Chagas, Innocencio Ca-

macho e Marinha de Campos, julgandose desde logo perdido^

eoi absoluto, o movimento.

Um abraço jungiu esses quatro homens, que resolviam ou-

tra vez a dispersão, como efficaz medida contraria ao presumí-

vel estender da rede dos argus poUciaes.

Mais tarde veremos ainda, Alfredo Leal, actuando em Bar-

carena, Innocencio Camacho com o professor Simões Raposo na

Rotunda e nos navios; e Marinha de Campos, ir levar á Rotun-

da, com o visconde da Ribeira Brava, a nota desesperadora

d*uma ruina de planos.

Entretanto^ o silencio promettido não lôra observado.

O incidente era transmittido em breve a quasi todos os

locaes revolucionários.

Levado foi á Rotunda e talvez que elle tivesse inôuido nos

acontecimentos que se lhe seguiram, como a fuga dos of-

ficiaes.

Todos procuravam entravar a marcha da prejudicial novi-

dade.

O commissario naval Machado Santos, recebendo-a na praça

Marquez de Pombal, cerca das 7 horas da manhã, detinha im-

mediatamente o portador para que mais a não espalhasse.

Ia aos navios, pela telegraphia sem fios, a nova da morte

de Cândido dos Reis.

Ao conhecel-a, a bordo do «Adamastor», o i.° tenente Men-
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des Cabeçadas Júnior, chamando a si o telegraphista participan-

te, dif se-lhe:

— Somos dois a sabel-o. Se na guarnição o souber um ter-

ceiro, metto-te uma bala na cabeça

!

Estabeleceu se assim um retrahimento á propaganda da tra*

gedia.

A imprensa democrática, por seu turno, guardando idênti-

cos recatos, publicava, em maioria, informes talsos.

O «Mundo» na sua terceira idição, não conseguiu de todo

tugir ao ambicionado sigillo, e encobertamente alludiu a suc-

cesso sanguinolento, em intorme datado do «meio dia de 4»:

«Tem corrido a noticia, que parece confiBrmar-se, de que

appareceu morto n'uma azinhaga, junto á egreja de Arroyos,

um dos chefes militares do r/iovimento revolucionário e homem
de mais alto prestigio. Affirma-se que o seu cadáver está na

«morgue» e a noticia foi ali confirmada a um redactor do

«Mundo». Damol-a porém, sob reservas, por que se teem espa-

lhado muitas informações falsas destinadas a atemorizar, desorien-

tar e desalentar os elementos revolucionários.»

Para auxilio ás reluctancias em acreditar na morte do almi-

rante Cândido dos Reis, ainda a «Lucta», o dava no dia 5 de

Outubro como á frente de 2:000 marinheiros dispostos no quar-

tel de Alcântara.

A «Capital», de 4, dera ponte para essa informação, repro-

duzida no dia seguinte pela «Lucta», embora já o «Diário de

Noticias», assignalasse a morte como constando de uma relação

de cadáveres entrados no necrotério.

De facto, n*essa lista apparecia, em primeiro logar, o nome
do almirante Carlos Cândido dos Reis,

Estabelecida inicialmente essa necessária convenção de se-

gredo, os grupos inquietos e isolados estabeleceram a sua salva-

guarda.

Nasceram boatos que os dirigentes da acção não podiam se-

quer contradictar ou affirmar, como que alheados do acto a que

haviam dado impulso.

Evolado, por instantes, n'essas primeiras horas de desalento,

iremos encontrar, mais tarde, o dr. Malva do Valle, companhei-
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ro na Rotunda do commissario naval Machado Santos e emis-

sário audaz da revolução.

José Relvas e o dr. Francisco Eusébio Lourenço Leão, de-

pois de n'um circulo restricto, o consultório do segundo na rua

Garrett, 6i, 2.° andar, e os jornaes republicanos «Mundo», na

rua de S. Roque, e a «Lucta», na rua da Anchieta, sumiam-se

em discretos alojamentos do «Hotel de L'Europe», na rua do

Carmo i6.

O dr. José Barbosa, no circuito egualmente da cidade alta,

entre o seu escriptorio, a rua das Gáveas, e a pharmacia Durão,

na rua Garrett, não tendo informações certas dos successos, ia

reunir-se no hotel aos outros revolucionários.

O solo juncava-se de victimas, emquanto o sr. José Relvas

e os drs. José Barbosa e Eusébio Leão, discutiam probabilidades

á mesa lauta do almoço no hotel onde se albergavam.

Houve a impressão d*um geral fracasso.

Comtudo decidia-se soârer a sorte dos vencidos se o íossem

e assente ficava o procurar de novos elementos.

D'ali houve a entrevista na redacção da «Lucta» onde se

procurou reorganisar o desorientado quartel general.

Foi n'essa redacção, em írente mesmo do governo civil, que,

depositado ficou o sobrescripto endereçado ao dr. José Barbosa e

contendo o papel histórico com os nomes dos nomeados para os

altos cargos da republica e a ennumeraçao dos actos principaes

a realisar.

Nas horas de desalento nocturno, de bolso em bolso andou

o sobrescripto, escapando ás primitivas ideias de destruição,

exemplo do auto de íé que Miguel Bombarda fizera no hospital

de S José ao documento onde em signaes convencionados, se

fixara o plano de ataque ás forças realistas, a composição dos

grupos republicanos e pontos de trabalho.

O dr. José Barbosa, lendo e relendo esses nomes de futuros

governantes e esses projectos de calculado efleito apenas aguar-

dava um assalto, não succedido, á residência, para os inutilisar.

O inicial plano legislativo, esteve prestes a ser rasgado e dei-

tado n'uma retrete do escriptorio do dr. José Barbosa, na rua do

Loreto, 56, i.°.
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A's intenções do acto manitestadas pelo chele d? Alta Ven-

da da Carbonária Portugueza, António Maria da Silva, eviden-

ciando receios de ser encontrado com os documentos e com a

pistola Browning, de que estava munido, valeu um das íoragi-

dos; cuja descripção () da scena d*essa parte do quartel gene-

ral revolucionário é interessante:

«Aclarava o dia viam-se passar já operários, a rapaziada dos

jornaes, as vendedeiras ambulantes que vão á Praça da Figuei-

ra fazer o sortido para a sua peregrinação pelos bairros pobres,

e toda essa camada negra de proletários que quasi não dorme

para ganhar com que morrer de tome. Vimos passar o Tavares de

Macedo com a competente e inseparável capa de borracha e ben-

galinha. Vinha com es olhos de quem tinha dormido bem a nou-

te. Envergonhado de novo e sobretudo da minha situação, disse

terminantemente:

« — Meus amigos, vocês ficam, mas eu vou-me embora,

aqui não se taz e não se sabe nada, vou vêr o que ha e voltarei

a trazer noticias.

« — Sim, é melhor ir embora; d'aqui a nada vêem, certa-

mente, passar uma busca e. . . somos tusilados!

aN'esta altura o chete da Alta Venda tira da algibeira atai

papelada e prop5e «queima-la, deita la na retrete e lazer correr

a aguar para evitar que seja apanhada e. . . sejamos íusilados.»

Disse-lhe que me parecia receio exagerado, que esses aponta-

mentos nos podiam fazer falta e que o melhor era guardalos. ..

« — Não, isso não, eu não os levo, sou conhecidíssimo e se

me apanham com os papeis sou fuzilado!

«Para um chete carbonário era demasiada cobardia; to-

mei-lh'os das mãos e guardeios na minha algibeira. Calculava

que depois d*isto iríamos salvos, mas que!. . . o nosso Silva era

cauteloso, tinha ainda a pistola terrível que tanto trabalho e tan-

tos riscos fizera correr a quem a passara na fronteira, não que^

ria sahir com ella, com receio de ser fuzilado, queria deita-la na

retrete! Fiz notar ao engenheiro, que não sendo molle não po-

(*) Celestino Steffanina=Sub9Ídio8 para a Historia da Revolução de 5

de Outubro de l910.=rPagina 10.
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dia passar pelo syphão. . . queria por fim deitala na caixa do

autoclismo!... interveiu então José Barbosa que o quiz conven-

cer a não sahir desarmado; mas qual historia, o rasio da pisto-

la era um perigo. . . Tive que cortar a discussão propondo le-

va-la eu, visto que, tendo já os papeis e a minha pistola, não

íazía diôerença mais uma, antes pelo contrario, se tivesse que

emigrar sempre me renderia algumas pesetas.»

O engenheiro António Maria da Silva, era, revolução ganha,

collocado no cargo de director geral dos correios e mais tarde

(19I2-1913) ministro do íomento.

Sob alvitre de Celestino Sieôanina, transitaram pois os his-

tóricos documentos para a sua posse, d*ali para a do ajudante

da pharraacia Durão, no Chiado, António Ferreira e d*este por

seu turno para a «Lucta», emquanto o resumo fiel das reuniões

revolucionarias e adhesÕes, a ennumeraçao dos trabalhos sedi-

ciosos, escriptos em minúscula calligraphia nas margens de car-

tas, telegrammas e bilhetes de visita,—occulto estava no torro

do chapéu da esposa do pamphletario João Chagas.

De engenho era o ardil e diverso já do pelo mesmo empre-
gado durante as manobras do 28 de Janeiro.

Então occultos estavam os projectos dentro d'um pão de 40
réis, trazido para a meza sempre que necessário era retel-os.

Foi pois na redacção da «Lucta» quasi sob as vistas poli-

ciaes, que se reuniu outra parte da junta revolucionaria, dei-

xando outra com alguns revolucionários na pharmacia Durão,

onde appareciam o engenheiro António Maria da Silva, dr. Mal-
va do Valle, dr. Carneiro Franco^ dr. Emygdio Mendes, Feio Tere-

nas, tenente Pires Pereira, Vasco Duque, Israel Anahory e outros.

Reproduzindo o accidentado conselho revolucionai io da se-

de do jornal do dr. Brito Camacho veremos dizer auctores hcs-

panhoes: (-)

«[leivas y Barbosa, corrcn á la redaccion de «A Lucta»,

ozendo resonar en la lejania numerosas descargas. Algunos nú-

cleos armados les salen ai encuentio.

(*) Augusto Vivero y António de la Villa -= «Como cae un trono»—«La
Kevolucion en Portugal» — Madrid-1910=Pagina 125.
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« — «Mandoume procurar?» dicen los dos jctes, alzando

los brazos.

c — «Passe cidadão» — rcsponden los outros.

«Y pasan. En a A Lucta» se encuentra tambien Alíonso

Costa, desalentado cual todos.

« — Que hacemos? pregunta.

t — Esperar.— contesta el imperturbable Brito Camacho,

que no cesa de prodigar disposiciones de gran tino, endereza-

das á encauzar la accion de los elementos dispersos y retrasar

Ia derrota, que parece inevitable. Qué espanto, si ai fin sobre-

vicne ! La monarquia será inexorable! Que de tusilamientos!

Cuantos destierros á los presídios coloniales! Qué inicua serie

át venganzas! Siempre y en todas partes, la monarquia íué

cruel, despiadada con los vencidos. La portuguesa no ha de ser

desemejante á las otras. . ,

eQuizá ese convencimiento se sobrepone ai abrumador can-

saneio físico, obra de largas horas de incertidumbre y temores,

en que la íalta de noticias, cede repentinamiente á un chapar-

rón de nuevas aterradoras, en que se comprueba como un regi-

men odiado puede mantener-se en pie por la lealtad mal en-

tendida de quienes son soldados de la Pátria y no dei rey. . ,

Se reacciona energicamente. Juntos Relvas, Costa, Barbosa y
Camacho, se redactan y componen proclamas. Jayme Teixeira

parte ai cuartel de los marineros con un mensaje alentador.

Malva do Valle y Celestino Sttefanina, portean otro, dirigido á

Cardoso y Palia, previniendolos, de pasada, contra un ataque de

la bateria de Queluz.

«En esto llega una noticia aciaga. Cândido dos Reis ha apa-

recido muerto en un* calleja solitária. AsesinadoPEn luchaPSe

ignora. Todos son retazos noticieros, informes imprecisos, con-

tradictorios, que obedeccn ai flujo y reflujo pasional. Se decide

desmentir á todo trance la fatal noticia, que puede acelerar el

vencimiento de los revoltosos, dar el golpe de gracia á la vaci-

lante revolucion. Mas aquello concluye de descorazonar á los

directores de la revuelia. Las ilusiones no encandecen ya los cé-

rebros donde el pesimismo canta su cancion lúgubre. Se resis-

tirá cuanto se pueda, hasta morir, en lucha desigual, efimera.
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sin Iructo. Y como clareaael dia y Ia proximidad dei Govierno

civil es inconveniente, se trasladan todos ai hotel Europa, menos

Costa, que vá ai Central, donde se halla António José de Al-

meida.»

Sinthetisando terrores, se trocaram impressões. Era quasi a

exacta reproducçao do atormentado conselho ministerial do largo

de S. Sebastião da Pedreira.

Comtudo, se este cousa alguma de útil produzia, o conluio

rebelde, a despeito da situação de apparente desastre, deliberava

e trabalhava.

Os dirigentes revolucionários, informados, votavam a con-

veniência de occultar a morte de Cândido Reis.

Denunciai -a era o abalo moral para os revoltosos e útil era

tazer-lhes crer na sobrevivência do único que as tropas revolu-

cionarias acatavam como bravo.

Resolveu-se dal-o á trente da armada.

Os navios julgal-o-hiam no quartel de marinheiros; aqui,

imaginal-ohiam a bordo.

Os cabeças da revolta, decidiam pois o espalhar de procla-

mações, compostas e impressas no jornal a «Lucta».

A junta revolucionaria, de tacto apenas representada pelo

dr. Brito Camacho tez logo transitar a seguinte, tendente a des-

viar dos revoltosos qualquer fraqueza trazida pela má nova

:

«3 horas— Tendo-se espalhado o boato da morte do vice-

almirante Cândido dos Reis, tratamos de saber se elle seria ver-

dadeiro. Por communicação directa que nos chega do quartel de

marinheiros, sabemos que tal boato é absolutamente falso. O vi-

ce almirante Reis está á frente dás tropas de marinha— «A
Junta Revolucionaria.»

Coartou lhe os previstos effeitos o «Imparcial» que ousou

quasi sem rebuços dar a exacta versão do tacto:

«Tem corrido hoje com insistência que, n*uma azinhaga da

estrada de Sacavém, se suicidou o almirante Carlos Cândido

dos Reis, eleito deputado republicano, nas ultimas eleições ge-

raes, pelo circulo occidental de Lisboa. O capitão França, official

dd policial, garantiu ha pouco a um collega nosso a veracidade

do boato. No entanto a sua conârmação é impossível, se bem
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que O «Mundo», com certas reservas, diga o cadáver na «Mor-

gue» e que este tacto lhe toi conBrmado ali.»

Estava leito o alarme, embora convencidos se julgassem os

revolucionários chefes, que o mysterio se obtivera.

Decidia-se o espalhar de successivas proclamações e de or-

dens precisas.

Emquanto o revolucionário Silvestre Coelho, ia a Sacavém

reobeter o protesto das baterias do torte de obstar á marcha de

qualquer regimento sobre Lisboa, determinava-se que para a ca-

pital viesse o grupo de civis e guardas fiscaes collocados ás or-

dens da Revolução no Centro João Chagas, ao Beato.

O avanço não se deu, porque mais útil julgou a junta a sua

acção no local onde estavam concentrados.

Para que não fosse actuar nos revolucionários o boato cor-

rente de que iam chegar reforços da província, lançado íoi ain-

da o seguinte documento:

«Seguro de que a pequena parte da guarnição de Lisboa

que ainda não adheriu á revolução pouco tardará a fazei o, o go-

verno chamou á capital alguns corpos da província. A's onze ho-

ras da manhã os regimentos de infantaria e artilharia aquartel-

lados em Santarém, prcparavam-se para marchar sobre Lisboa

pela via ordinária, visto a linha férrea ter sido cortada. Do Sul

não podem chegar reforços, porque os revolucionários teem a

posse inteira e indisputável do mar. A revolução está próxima

do seu termo, e esse termo é a proclamação da Republica-

«Viva a Pátria!

A Junta Revolucionaria»

Assim, os revoltosos, collocando na rua a sua obra anti-dy-

nastica logravam ainda, n*uma notável mutação de papeis, mais

prerogativas de que os poderes constituídos.

Emquanto nos postos monarchicos se desconhecia a verda-

deira situação dos rebeldes, se tomavam a serio os gigantescos

numerários traçados para as forças republicanas, e os rebates de

phantasticas adhesÕes; emquanto no campo monarchico eram

interceptadas communicaçÕes, os revoltosos, mercê d'uma inér-

cia mais parecida com a tolerância, espalhavam á vontade as

suas proclamações, incitantes e animadoras.
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Não obstante essas facilidades, n*essa hora bem patentes, de

novo se dispersava a chefia da revolta.

Uns acoitavam-se no repouso seguro do Hotel Europe, onde

ningueníi os sonharia.

Os drs. Affonso Costa e António José d'Almeida, depois de

passageoi pelo Hotel Central, a casa do dr. Augusto de Vascon-

cellos na travessa de Santa Catharina e outros, resolvia o pri-

meiro coUocar maior distancia entre si e o campo da revolução

e endireitando a Algés, escolhia como albergue a casa do revo-

lucionário José Cordeiro Júnior, para só reentrar em Lisboa ás

I I horas da manhã de 5.

Negado se deu o tacto, aliás exposto era livros vários e in

suspeitos: (»)

«Aflonso Costa e António José d*Almeida depois de terem

errado pelo Hotel Central, a casa do dr. Augusto de Vasconcel-

los e outros pontos da cidade, tinham ido parar a Algés, onde,

a bem dizer, mal chegavam os echos do tiroteio.»

Commentarios acres teve essa fuga a responsabilidades e a

perigos e com desasombro o criticou assim um jornal : (•)

«Quando Affonso Costa e António José de Almeida estive-

ram escondidos em casa de José Cordeiro Júnior (que depois fi-

zeram deputado. . .), no bairro novo de Algés e duiante as ho-

ras da revolução, não houve qualquer nota particular enviada

pelo cruzador brazileiro «S. Paulo» ?

«Mais claro: não houve a declaração de que os revoluiona-

rios portuguezes, caso fracassasse o movimento, poderiam aco-

Iher-se sob a protecção da bandeira brazileira, á imitação do que

lhes fez Castilho nas paragens do Brazil?

«E não ficaria Algés mais peno do cruzador do que Lis-

boa onde o Povo se batia pelas ruas?

«Bastava só ter ás ordens um bote amarrado perto da esta-

ção de Algés e tudo correria bem. . .»

De verdade a dispersão se deu e como premio aos auxilia-

res dos foragidos, se ao revolucionário José Cordeiro, ia um car-

f») f<A Revolução Portugucza».=«0 ò de Outubro», por J. d'Abreu.=
Pagina 140.

(** «A Alvorada» de 28 de Abril de 1912.
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go diplomático e uma cadeira de deputado, ao dr. Augusto de

Vasconcellos, iria o logar de enlermeiromór dos hospitaes civis

de Lisboa pela exoneração dada ao conselheiro José Curry da

Gamara Cabral, e tomando posse no dia immediato ao da vic-

loria republicana.

Efleciuou se pois outra dispersão, desanimada, do quartel

general revolucionário.

Uma boa estrella presidia porém a todos os seus actos.

Quiz comtudo deixar bem patente a sua protecção, apresen-

tando tétricos quadros de repressão, para que nas horas da vic-

toria, quando tossem colher os louros, visse bem a revolução que

só o aca^o, o destino a servira, transformando em acclamtções,

era honrarias, o rude espelho de castigos e maldições, de lógica

intuição se contrariados tossem em seus designics. . .

OL. III — n,. 64
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o ultimo consellio de ministros.— O decreto de suspensão de garantias
Attitudes minlsteriaes —No arsenal de marinha e na majoría ge-
neral — O prosegulr do conselIio=A Rotunda visando a casa do
chefe do governo.= A dispersão dos conselheiros. =No quartel
general.=Scisâo entre o foro civil e o foro militar. —Horas de de-
sorientação ==De qaeda em queda.

nalysada a situação, evidentemente critica, dos

dirigentes da revolta, vamos de salto, tocar a si-

tuação dos dirigentes da monarchia, por uma
singular ironia do destino ofiíerecendo quasi

idêntico aspecto de desalento, de receios e de

dispersão.

O governo não tomou providencias, senão

a seu respeito.

Longe de o:cupar as respectivas secretarias, reuniu-se em
conciliábulo inútil, d'onde n&da sahiu contrario á revolução.

Esteve ali todo o gabinete no histórico conselho em S. Sebas-

tião da Pedreira.

O próprio ministro da fazenda, conselheiro Anselmo de As-

sis Andrade, ali compareceu.

Esteve assim o auctor da cTerra*, acompanhando esse «mi-

serero» governativo, instrumentado para a reducção a terra da

realeza de Portugal.

O ministro da justiça, conselheiro Manuel Fratel, n'um es-

forço notável e ante a íalta de communicações, vinha a pé do
Estoril até á residência do presidente ministerial.
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Não podia resultar obra productiva d'essa reunião, isolada

do conhecimento dos factos.

Oi boatos desencontrarmos estabeleciam pois ahi o pânico,

embora os membros do ministério procurassem illudir-se.

Julgou-se o movimento trabalho exclusiro do regimento de

infantaria i6 e esta suâocada por artilharia i e ainda por pra-

ças do próprio regimento.

Essas presumpçÕea não eram sem bases todavia, visto que em
infantaria i6, nem um só ofBcial ou sargento adherira e com as

praças fieis compunham um núcleo egual ou superior ao dos revol-

tados.

Temia-se o exercito e a marinha, e, caso notável, a Revolu-

ção egualmente os temia, concentrando mais as suas esperanças

no povo.

Vagos rumores chegavam de anormaes successos, mas em-

quanto havia um desnorteado accumullar de ideias, a revolução

embora aterrorisada, manobrava melhor, sequestrando os tele-

grammas, onde se lhes descobria a proclamação republicana nas

viilas da outra margem.
Machado Santos, ia apprehendendo na Rotunda, esses des-

pachos telegraphicos, logo enviados, para conhecimento, aos en-

tão commandantes do acampamento, capitães José Affonso Palia

e Alfredo Ernesto de Sá Cardoso.

O segredo mantido, de misericordioso auxilio foi ao gover-

no, que, se sem forças procedia então, de baraço c sambeniio

viria ás ruas entregar<se á inventada fogueira da multidão exal-

tada, SC bem conhecesse o avanço progressivo e avassalante da

obra rebellionaria.

Assim, entre o tiroteio cruzado além, e para que malsinado

de todo não fosse o conselho impressionista, procurou effectivar

algumas medidas de summario aspecto.

Telegraphava aos governadores civis de Bragança, Porto e

Villa Real, o addiamento por 24 horas, da viagem régia, sem
calcular que, n'essa mesma tarde e noute, ante o desenvolver da

acção revolucionaria, f^ria de participar o abandono da ida de

D. Manuel II, ao norte, e o rebentar de uma revolução em Lis-

boa, com o subteturgic de quasi debellada.
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Resolvia-se o renovar da ordem de entrega do governo da

cidade ao ccmmando militar e ainda o decretar do estado de si<

tio com a habitual suspensão de garantias.

Bem singular aspecto ofilerece todo esse quadro da vida mi<

nisterial e militar durante os lances da revolução.

Estranhado toi que o governo militar só assumisse toros le-

gaes, e relativos ainda, no dia 4, quando desde 3 á noite o pre-

sidente do gabinete declinara as suas ordens n'esse sentido.

E* elle quem tormulá accusaçÕes e vamos reproduzii-as, co-

mo origem a outros reparos suggcndos ao seu ennunciado:

«O governo, logo no dia 3 á noite, entregou á divisão mi-

litar a acção militar contra a revolta, coUocando sob as ordens

do respectivo commandante toda a íorça publica, conforme

aquelle plano. Não podia proceder de maneira diversa: entregou

á divisão a defeza do regimen e da ordem e resolveu decretar o

estado de sitio. Não foi este decretado? E' de evidente estranhe-

za quc o «Diário do Governo» fosse silencioso a este respeito.

Eis a explicação. Em conselho de ministros, reunido em minha
casa no dia 4 de Outubro, o governo resolveu que, como de cos-

tume e era conveniente, as garantias tossem suspensas e o esta-

do de sitio tosse decretado. Assistiu ao conselho o juiz de ins-

trucção criminal, António Emilio de Almeida Azevedo, que

collaborou na redacção do respectivo decreto. Lavrado este, toi

por mim mandado por pessoa de inteira confiança á assignatu-

ra do Rei, que devia a essa hora estar em Cintra ou Mafra, pois

já tinha sahido das Necessidades. Em Cintra, a rainha D. Amé-
lia incumbia-se de apresentar o decreto a D. Manuel, asseguran-

do que seria devolvido ao governo com a maior segurança. D.

Manuel estava já em Mafra. O decreto foi assignado pelo Rei?

Foi. Assim m'o communicou por telegramma, cujo texto o di-

rector geral dos correios e telegráphos me passou pelo telephone

no dia 4 á noite, em consequência dos boletineiros não poderem

já transitar pelas ruas. Não recebi o decreto, nem d'ellc tive

mais noticias. E' possível que em Mafra não podessem encon-

trar quem se arriscasse a vir a Lisboa leval-o. Isto porém não

impediu que, em ofíicío dirigido ao general commandante da

divisão, o governo no dia 4, lhe ratificasse per escripto es pode-
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res que verbalmente lhe havia dado no dia 3 á noite, para pro-

ceder, na deteza do regimen e dâ ordem, como se o estado de

sitio tivesse sido decretado. O general Gorjão entendeu que ca-

recia d'este documento para salvaguarda das suas responsabili-

dades. Eu não hesitei em entregar-lhV» (•)

Se resalta um certo retrahimento na execução das determi-

nações ministeriaes, transparece egualmente um evidente intui-

to de declinar responsabilidades, no tacto da exigência da or-

dem escripta para a submissão da cidade ao estado de sitio,

justificado, sem mais necessidades pela affirmada revolução, en-

sanguentando as ruas.

Não resta duvida comtudo, que a intenção, só lembrada,

durante o dia 4, devia estar legalisada, por decreto apresentado

a D. Manuel, na madrugada de 4, o mais tarde, desde que o

chefe do governo se disse, propriamente informado, com segu-

rança, de que a revolta se efíectuaria n*essa data.

Exigiria a prevenção, o munir-se o governo, cauta e ante-

cedentemente, d'esse meio repressor.

Iníileirado o facto com o das prevenções militares insuflB-

cientemente determinadas, ou não dictddas, á superfície vem um
inconfundível nivelar de culpas.

João Franco teve logo no dia 28 de Janeiro de 1908, e

sem previsões certas do movimento, como as fruiu Teixeira de

Sousa, o decreto de suspensão de garantias.

O gabinete, que serviu de periodo de transição da monar-

chia para a republica, só evocou essa necessidade, quando D.

Manuel II, o semi-abandonado das Necessidades, a caminho es-

tava de Mafra, ou n'essa villa já.

Livre passagem houve para alguns, raros, fidalgos que ao

paço foram animar a creança desprovida de bons conselhos.

Tel-a-hia o emissário portador do decreto se de tal nasces-

se ideia, demais contando se com o portador de confiança que

a Mafra o levou.

Realçante é comtudo, que de tardia lembrança foi o decre*

(#) «Para a Historia da Revolução» por Teixeira de Sousa = 2.° volu-
me, paginas 475 e 476.
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to, pois antes, ainda ao paço das Necessidades, chegou a ir o

deputado dr. Archer e Silva, com o voto do conselheiro Teixei-

ra de Sousa, para a sahida do rei, da capitai, nnissão não execu-

tada, totalmente, em virtude de D. Manuel II haver partido já,

a caminho de Matra.

E' contestável, evidentemente, o valor e ethcacia do docu-

mento, quando de verdade, e mercê de largas contingências, a

sedição decretara já o estado de sitio, supprindo as lacunas mi-

nisteriaes e militares.

Todavia á Historia cumpre o commentario ao minimo facto

apresentado, para accentuar responsabilidades, e, se aponta como
nullo o decreto caducador das immunídades, e nullo, impende
dizer, pela violência sediciosa, não dever deixar na obscuridade

mais esse trisante luzeiro a cravar se no ceu, bem constellado,

que de cúpula serviu ao reivindicar das ambições republica-

nas. . .

A estas parecia toldado o horisonte e negra a nublagem,

mas sorridentemente cuidava o Destino de, pelas mãos fatigadas

dos próprios adversários, os réus procurando o próprio degredo,

lhes rasgar a penumbra simulada, para que jorrasse intenso o

manancial rubi-esmeralda, de largos annos promeitido. . .

A histórica e magna reunião do gabinete ministerial, ioi

assim, com uma desesperada palestra sobre o passado, o presen-

te e o futuro, um elo, a jungir-se á cadeia gigantesca de cir*

cumstancias que manietaram a realeza, primeiro ao poste tormen-

toso erguido pelos seus políticos e depois ao acto intencional da

democracia.

Contrariamente a esse desperdicio de impressões, o minis-

tro dos negócios estrangeiros, José de Azevedo Castello Branco,

teve a phrase

:

— O nosso logar não é aqui, mas no paço, ao lado do

rei!. . .

E' certo que junto de D. Manuel, abandonado da maioria

dos aulicos, devia collocar-se a figura dos ministros sem acção

especial repressiva e n'esse ponto estavam os dos estrangeiros,

obras publicas e fazenda, deixando aos outros, a físcalisação dos

negócios das suas pastas, nas respectivas secretarias.
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De relance se avaliou quanto ae prejudicial e perigoso era a

assistência junto de D' Manuel II, e sabido o difficil t'*ajecto até

as Necessidades, pensou-se no quartel general, mais perto e bem
guardado

:

«D'ahi a conveniência de o governo ir para o Quartel Ge-

neral, para animar uma acção que cada vez se afigurava mais

urgente, cujo campo era na Rotunda e não nas Necessidades.

Foi inútil a presença dos ministros? E' certo, mas era junto do

commando superior da dcteza motiarchica que deviam estar. A'

hora em que os ministros iam para o Quartel General, D. Ma-

nuel ia para Maíra, por conselho meu, pelos motivos já referi-

dos, entre os quaes avultava o de ser da maior conveniência pôr

em liberdade c, por isso, em acção, a brigada das Necessidades,

liberdade que só usou para não obedecer ás ordens do Quartel

General, repetidas vezes dadas.» (*)

Comtudo recusa terminante tinha o pedido do quartel ge-

neral para que o presidente do conselho determinasse á muni-

cipal, guardando a sua residência, a marcha sobre ponto onde

mais necessária era. .

.

Assim norteado o conselho, o primeiro a aproveitar o refu-

gio do quartel general, foi o ministro da guerra, José Nicolau

Raposo Botelho, preterindo o edifício do largo de S. Domingos,

ão decerto n*essa hora abandonado gabinete da sua secretaria.

O da marinha pensou em ficar.

Talvez tosse ali preciso, para deliberação mais radical, até

no ponto de sublevação dos marinheiros.

O cruzãdor <D. Carlos» não adherira, e havia esperança de

que elle neutralisasse a acção dos outros.

Sahiu talvez d'essas ideias, a percepção de conveniência de

que o ministro da marinha devia ir para o seu ministério.

Recordava-o o conselheiro Teixeira de Sousa, que aliás não

pensava no ministério do reino.

Vamos buscar a um livro notável (•) a descripção espirituo-

(•) Teixeira de Sousa— «Para a Historia da Revolução» — 2" volume
=Pagina 476.

('**) Joaquim Leit3o=«Diario dos Vencidos» pagina 104
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sa e irónica d'essa phantastica scena do histórico conselho de

ministros, teita por um dos protogonistas, o deputado dr.

Henrique de Mello Archer e Silva, valendo sempre n'essas si-

tuações de irresistivel receio

:

«O sr. Teixeira de Sousa lembrou ao sr conselheiro Mar-

noco e Sousa, ministro da marinha, a conveniência de ir para o

seu ministério.

• — São capazes de me matar pelo caminho!. . . — admittiu

o sr. Marnoco.
« — Não matam, não senhor— diz o dr. Archer e Silva.

— V. Ex.* vae commigo e não lhe succede mal nenhum.

«O sr. Marnoco lá toi para o ministério, entre o sr. Archer

e o sr. Mello Barreto, que não sabemos se já tinha tomado ba-

nho.

«O Ministério da Marinha estava íechado.

«Foram á portado Arsenal e o sr.dr. Archer disse ao porteiro:

« — Faça favor de abrir que é o sr. Ministro da Marinha,

«Aberta a porta ouviu se :

a — A's armas!. .

.

« — São os revoltosos. . . São os revoltosos!. .. — exclama o

sr. Marnoco.

« — Não, senhor, não são. São as honras devidas a V. Ex.*

como ministro da marinha.

«O sr. conselheiro Marnoco e Sousa deu mais uns pas«os,

amparado pelas mesmas duas pessoas.

«Ao encontro do ministro veio um vulto: era um sargento

da Armada, tardado, com as suas divisas bem patentes.

«O sr. conselheiro Marnoco vendo uma íarda da armada ti-

rou com a mão esquerda o seu inseparável chapéu de coco, e

estendeu a mão direita ao sargento dizendo na sua ainda mais

sumida voz;

« — V. Ex.^ como está? está bem?
«O sr. Archer salvou assim a situação:

€ — Queira conduzir s. ex." o sr. Ministro da Marinha ao sr.

Major General da Armada.

«E toi em plena Revolução que o sr. Marnoco e Sousa pela

primeira vez na sua vida visitou o Arsenal de Marinha.»
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Se estranha íoi a entrada, breve recuperava o ministro da

marinha a sua altitude mais consentânea ás suas funcçÕes e se,

para a armada não toram decretadas nenhum&s medidas que en-

travassem a sua acção de revoltados, magno conselho reunia,

para a eterna troca de impressões.

Aggrupavam-se então ali, n*uma entrevista que á reyolução

não prejudicou, o major general da armada, vice-almirante José

Cesário da Silva, o director da escolft naval, contra-almirante João

Augusto Botto, o director dos serviços marítimos, capitão de

fragata Vieira de Sá, o subdirector Júlio Gallés e o administra-

dor do arsenal, contra-almirante Carlos Augusto Magalhães e

Silva.

Não estava a majoria abandonada de outros officiaes.

De madrugada haviam chegado, cerca das 4 horas e meia,

o commandante da fragata «D. Fernando», capitão de mar e

guerra, Caetano Rodrigues Caminha ; meia hora depois o com-

mandante do «Berrio», 1.* tenente Isaias Newton, o immediato

do «S. Raphael» capitão-tenente Anthero Elisio do Nascimento

Trigo e quasi simultaneamente, os l.*»® tenentes Luiz Maria de

Almeida Couceiro e Almeida Henriques.

Pelo commandante Aprá, soube o tsnente Almeida Henri-

ques, os successos do a Adamastor», em que aquelle iôra forçado

a retirar.

N'uma rápida surpreza pela submissão á ordem da maruja

revoltada, teve a phrase de incitamento:

— Mas se nós lá fossemos agora ?

Não esteve para novos commettimentos, o official, e retor-

quiu :

— Quando elles me não deixaram entrar a mim, ninguém

lá entra!

Procurando eÔectuar serviço, e valendo á desorientada atti-

tude de tantos militares, aterrorisados ante uma organisação de

guerra, que os estudos da náutica não haviam exemplificado,

Almeida Henriques e Almeida Couceiro, arrombaram, para

trabalhar, a porta do posto da telegraphia sem fios, apoz per-

didos cxforços tendentes a obter a respectiva chave, de que era

depositário, o i.** tenente Ladislau Parreira.

OL. m — FL 65
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Na ignorância de ser elleo chete dos assaltantes do quartel

de marinheiros, tora procurado em casa e não encontrado.

Por meios de momento, lograram dar corda ao detector

magnético, mas viram a impossibilidade de realisar transmis-

sões, attendendo ao tacto de se não chegar de fora ao respec*

livo apparelho. ut»iv^

A chegada do tenente Frederico Pinheiro Chagas, se mais

encorajou os camaradas, de derrocada para eíle foi.

Como o tenente Almeida Henriques, lembrava uma tentativa

contia o «Adamastor».

Fizeram -se opposiçÕes.

As praças que recolhiam das licenças, longe de se lhes for-

necer armais e collocação na deíeza do arsenal, eram mandadas

sahir do edifício sob pretexto de parco rancho, c de que, sem

comer sufiBciente, darse-.hia ali dentro uma revolta, com conse-

quências difficeis de prever.

O capitão de mar e guerra, AUaro Ferreira, enérgico, man-

dava apromptar o escaler para com os seus officiaes seguir para

o cruzador a D. Carlos», sob prophecias tétricas de que, vivo, não

regressaria ao arsenal.

Assignalada toi todavia a entrada no navio e sem que ex

teriormente quaesquer signàes graves se patenteassem.

O arvorar da bandeira revolucionaria no «Adamastor» e

«S. Raphael», mais quebrados deixou os ânimos.

O tenente Frederico Pinheiro Chagas, para que o esmore-

cimento não proseguisse, deu como alvitie, a concentração a

bordo do «D. Carlos».

Um silencio tort<í acolheu a proposta.

A chegada de dois timoneiros, facultou ensejo ao 2° tenen-

te Couceiro e 1.° tenente Almeida Henriques, para a tomadia

dos trabalhos radio-telegraphicos.

Chegavam entretanto os médicos navaes, Sebastião Peres

Rodrigues e António José Rodrigues Braga, e outros oííi-

ciaes, formando um grupo de cerca de 5o, entre elles os tenen-

tes José Peixoto, Alberto de Castro Ferreira, 2.'" tenentes Álva-

ro Augusto Nunes Ribeiro e Fernando Augusto Vieira de Mattos,

e o capitão tenente João Baptista Ferreira
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Dava entrada nc cdiíicio o ministro da marinha, conselhei-

ro Marnoco e Sousa.

Ao arsenal foi saber o aspecto grave da sedição nos navios

e no quartel de marinheiros. • i^i é ti

Conhecida foi a detenção de officiaes e a posse do edifício

de Alcântara pelos rebeldes.

Mandou-sc verificar se os portões do arsenal bem cerrados

estavam a dissaltos e se pelo lado do ministério se equivalia a

impossibilidade de uma investida.

Ao sobresalto da entrada succedeu o próprio cuidar da exis*

tertcia qne não convinha malbaratar em episódios quichotescos

e em maguas de alcance largo.

N*es3a hora de tragedias e de perigos, no arsenal de mari-

nha, longe de se observar a promettida fidelidade ás instituições,

ver-se-hia um quadro iristemenia histórico

N'uma da? salas, o ministro da marinha, conselheiro Mar-

noco e Sousa e o major general, vice-almirante Cesário da Silva

almoçavam tranquillamente, emquanto a íuzilaria estrondeava.

Seria um sublime exemplo de estoicismo se não tosse um
acto extranho de irresponsabilidade.

A monarchia, era entregue assim, vendida, ou pela fraca

defesa de uns ou pela criminosa indifterença rfe quantos ella

coUocára á frente dos logares de maior confiança.

Essa tranquillidade no momento de luctas, onde o único

corpo sinceramente batalhador, a guarda municipal, era destro-

çado a dynaníiite, justificou plenamente a censura atirada mais

tarde pela imprensa monarchica, (*) sobre o chefe da majoria :

«Mas é indispensável que o publico saiba o nome do ofiBcial

que desempenhava essas funcções. /w, « ,.íjc

oiE esse official era o sr. vice almirante Cesário da Silva;

«Não seria justo que a Historia ignorasse o nome do res-

ponsável pelo que no Arsenal se passou, q Ot>8DOil03 IK-.
:

«O sr vice almirante Cesário da Silva ha dè íf para a His-

toria.

«E ha de ir ainda que seja pela gola do casaco.

(*} O «Correio da Manhã» de iil de Novembro de 1910.
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iNadâ de modéstia^! . . . Ninguém tem o direito de recu-

sar o seu logar na Historia.»

N'essa hora de arguições, já o almirante Cesário da Silva,

adherira á republica (8 de Outubro) e velo-hemos reintegrado

no seu cargo de major general, com o applauso mais Hsongeiro

da imprensa tida por demagógica.

Diziam assim esses louvores

:

aO sr. ministro da marinha communicou hontem ao sr al-

mirante Cesário da Silva, o despacho indeferindo o requerimen-

to, por natural escrúpulo, em que o mesmo oficial pediu a sua

demissão de major general da armada. Foi uma excepcional

mas justa homenagem a que recebeu o sr. Cesário da Silva, que

exercia aquelle logar dentro de antigo regimen, leal e honesta-

mente, sem se prestar nunca a ser instrumento de perseguições

O almirante Cesário, sendo disciplinador, é ao mesmo tempo
sinceramente estimado por toda a corporação da armada, por

que é um espirito recto e bondoso. A sua adhesão á Republica

é das que se podem considerar sinceras e firmes O sr. almiran-

te Cesário da Silva timbrou sempre em cumprir o seu dever e

em servir o seu paiz. Dentro da Republica pode e ha de prestar

melhores serviços do que os que prestou dentro do regimen

morto. Pelos seus sentimentos acentuadamente iiberaes, pelo seu

amor ao progresso e pela sua bondade está bem dentro de ins-

tituições que querem tormar uma sociedade disciplinada mas
inspirada por princípios de justiça e de humanidade. O «iVlun-

do» tem grande satisfação em registar a homenagem que o go-

verno da Republica prestou ao sr. José Cesário da Silva, uma
homenagem que, honrando o considerado oficial, honra tam-

bém aquelles que teem a missão de organizar o novo estado de

coisas.» {*)

Não ignoravam os republicanos, a orientação politica do oí-

ficial collocado pela monarchia no cargo elevado de major ge-

neral da armada, e mais tarde veremos acclarada um pouco,

por depoimento do almirante Hermenegildo de Brito Capello,

(*) «O Mundo», de 9 de Outubro de 1910.
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essa altitude de Cesário da Silva, de tacto procurando arredar*

se dd engrenagem palatina : (•)

« — Eu não sei se o major-generai sr. Cesário da Silva ti-

nha ligações com os revolucionários. Não entendo. Eu nunca

notei n'cllc senão que, sendo ajudante d'El-Rei, mostrava certu

reluctancia em jantar no Paço. N'aqueiles jantares officiaes a en-

tidades estrangeiras, para que são convidados os ajudantes, per

ccbi que elle não gostava de ir jantar ao Paço. Quanta surpre*

za, quanta surpresa!. . .

«O venerando official ia a pouco e pouco caindo n'uma me-

lancolia cada vez mais proíunda e que exprimia assim:

«Parece que está dessorada esta raça ! . . . »

Assim, do admirar, em absoluto, não é esse inaudito mas

tranquillo almoço da manhã de revolta na majoria general da

armada, olhando o rio, onde os navios evolucionando eflectua

vam o bombardeamento do palácio real.

Já haviam sahido para reforço á escola de Valle de Zebro,

onde se achava detido o tenente revolucionário João Fiel Stokler

os commandantes dos torpedeiros 3 e 4, Vieira de Mattos e Nu-

nes Ribeiro, assim como os tenentes Almeida Henriques, Fre-

derico Pinheiro Chagas e Fernando Augusto Pereira da Silva,

que a bordo do oPero de Aleraquer», iam assistir á quasi pa-

cifica entrega da escola de torpedos.

Chegando ao arsenal o tenente Sampaio e Mello, que resi-

dia em Cascaes, tez sciente, os seus superiores e o representante

do governo, do canhoneio contra o paço.

Duvida da intormação o ma)or general, vice-almirante José

Cesário da Silva a despeito de o tenente dar como teitos já cer-

ca de i5 tiros, emquanto outros echoavam nítidos.

Decidiam-se represálias e repressões.

Ccmtudo, não havia navios, nem torça.

Tarde se pensara em remedear o mal.

Procurando reduzir a silencio a própria traqueza, á mesa se

foram trocando as lastimas de um perigo que tanto avançara,

e a ameaçar de tal torma que o ministro da marinha pre-

(*) «Diário dos Vencidos», por Joaquim Leitão.=PaglDa 187.
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parativos de retirada ia fazendo na pressa de ingerir as vi-

tualhas.

Bem mais intranquillo, íôra, o proseguir do conciliábulo de

S. bebastião da Pedreira, onde enervadamente se tez a permuta

de impressões terroristas, já com a assistência de outro deputa-

do, o director do jornal «As Novidades», João Carlos de Mello

Barreto.

Quiz augmentar os receios, cercadas 1 1 horas da manhã, a

art Iharia da Rotunda.

Sabia-se ali do conluio ministerial que se presumiu daria

uma excessiva repressão ao movimento.

Descobrira o cabo de artilharia i, João Evangelista dos San-

to3, occupado no serviço de vedeta, as torças que guardavam a

residência presidencial.

Sonhando traições, onde existia uma inércia mais favorável

á acção do que um decidido appoio, quiz-se trazer á realidade

os componentes do desalentado e ultimo gabinete da monarchia,

cujo representante, alem nas Necessidades, se via abandonado de

quantos, horas antes, cm contumelias servis se rojavam ante

elle.

Três granadas estoiraram sobre a residência do chefe do go-

verno.

De principio se Julgou ser a intervenção «ia columna envol-

vente.

Reconhecido falso o optimismo, enveredou se pelo pessimis-

mo e com o canhoneio, surgiu o convencimento de que contra

a residência «foram lançadas diversas bombas explosivas i> (*)

A' desolação succedeu o medo.

A guarda evolucionou a:íitada.

Os ministros queriam abandonar o já perigoso asylo.

(*) Teixeira de Sousa=Para a Historia da Revolução—2° volume. Pa-
gina 361
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O conselheiro Teixeira de Sotsa, de voto conirario, dizia ser

ali o mais apropriado local.

Já se não discutiam repressões.

A pessoa do rei, a monarchia, toi olvidada.

O lance é mais trágico n'esse momento, e quem cuida se-

quer do pobre abandonado?

Procuraram se estragos, sem recordação dos que possam exis-

tir dentro em pouco, no palácio real: uma granada entrara na

cozinha, deteriorando a.

O conselheiro Pereira dos Santos, não se recordou de que era

official superior do exercito, e apenas de que tinha a cathegoria

civil e não combatente de ministro das obras publicas.

O mais timorato, quedouse a um cante, seguindo afflicto a

controvérsia do> collegas.

Chegava a noticia de que morto ficara no acto do bombar-

deamento, o commandante da torça da guardjs''municipal, que

quizera effcctuar um reconhecimento,

O caso relatado n'um livro da epocha, não apparece comtu

do mencionado no relatório, posthumo, do corenel Malaquias de

Lemos.

Todavia, reproduzimol-o, por constar de obra de confian-

ça. (*)

O bombardeio derrubou os últimos preconceitos.

Já não havia hesitações.

O minittro da justiça, interpellava o presidente do conselho

pasfando nervoso

:

— Não é ao sr. Teixeira de Sousa que me dirijo. E' ao sr.

presidente do conselho. V. ex,* como chefe do governo, não tem

o direito de continuar aqui, desde que a sua casa está sendo

atacada

!

A phrase era solemne, mas não teve o acatamento desejado

embora aconselhado tosse por todos os outros.

Recorreu-sc a meios extremos.

O deputado Archer da Silva, a instancias d'um dos mem*

{*) aComo se implantou a Republica em Portugal». = Notas de um
revolucionário.= Pagina ?8.
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bros do gabinete, procurava nas salas a esposa do conselheiro

Teixeira de Sousa,

E* ainda a muliíer poriugueza, torte e altiva, encorajada e

sublime, que vem dar licçÕes de energia n'essas horas desorien-

tadas.

Ao ver surgir no saião, esse figura serena e imperturbável,

no meio do perigo, como que mais amesquinhado ficou o desola-

dor aspecto do conselho másculo.

— Mas que perigo ha em continuar aqui? interrogou sere-

namente a esposa do chefe do governo.

— O perigo que ha, minha senhora, é podermos morrer to-

dos aqui — respondeu o dr. Archer.

— Onde é que meu marido deve conservar-se ?

— Nós entendiamos que o sr. conselheiro devia ir para o

Quartel General.

— Não é isso o que eu desejo saber. O que eu perguntava é

se meu marido pode ficar moralmente mal collocado por sahir

d*aqui. Para a dignidade d'elle, o que tem a íazer? Ficar aqui

ou ir para o Quartel General ? Se é aqui que o seu dever lhe

manda estar, que fique, haja o perigo que houver.

Convencida, mas sem pressis, esforçouse então por obter

essa sabida.

Do quartel general, de novo se insistia pela retirada da for-

ça da municipal, pedido íeito pertinaz e inutilmente.

D*essa vez, ia ao telepnone, o capitão Martins de Lima.
— Tenho a dizer a V. Ex.^ que a torça que ahi está de

guarda, por isso que nos íaz falta, vae retirar por ordem do sr.

general. . .

E do commando da divisão desligavam a communicação.
Foi esse o argumento supremo.

Convinha, para o abandono da residência, aproveitar a es-

tada da escolta.

O conselheiro Teixeira de Sousa condescendia e desde logo

se preparou a sahia.

Aprestados foram dois automóveis.

Sem tibieza, a esposa do chete do governo se despediu e clle

partiu, com o dr. Archer da Silva, incumbido, de regresso, de
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conduzir aquella senhora a casa de seu tio, na rua de An-

daluz.

O automóvel da alfandega, descoberto, seguiu pelo Arco do

Cego mas a breve trecho os passageiros eram reconhecidos por

um grupo de revoltosos.

A carreira veloz não tolerou desacatos e o vehiculo galgan-

do pelo Matadouro, Rua D. Estcphania, até ao Campo de Sant*-

Anna e d'ali pelas Íngremes calçadas de Sant'Anna e do Gar-

cia, ao fim da qual, ficava o largo de S. Domingos e o antigo

palácio do Conde de Almada, sede da divisão militar.

A salvo o chete do govcrno,o dr. Archer da Silva^ seguia de

novo, em automóvel do ministério da guerra, a buscar a esposa

do presidente do conselho e a determinar a retirada da torça da

municipal, que já operara porém esse abandono de posto, pela

inútil permanência ali.

Para que nem um só pormenor passasse sem divergência,

vemos que o próprio facto— aliás minimo— da retirada da fa-

mília do presidente do conselho^ de dois modos foi relatada.

Dizia o dr. Archer da Silva haver sido incumbido da mis-

são por aquelle, (•) em quanto o conselheiro Teixeira de Sousa,

relatava: (•»)

«Tendo sido bombardeada a sua residência no largo de S.

Sebastião da Pedreira pelas 1 1 horas da manhã do dia 4 resol-

veu conduzir a familia para casa de seu tio na rua de Andaluz

41 a 49, onde já habitou durante cinco annos. Feito isso, diri-

giu-se ao quartel general onde esteve quasi sempre, tendo d*ahi

(aliado duas vezes com o rei.»

Comtudo, directamente foi o presidente do governo, da sua

residência para o quartel general, onde breve se lhe juntava o

ministro dos negócios estrangeiros, só, visto o da justiça, conse-

lheiro Manuel Fratcl haver ido alojar-se na casa do director das

«Novidades», João de Mello Barrete.

Apparecia ainda no quartel general, o ministro das obras

publicas. Pereira dos Santos.

f*) «Diário dos Vencidos», por Joaquim Leitão=Pagina 102

(•*) «A Capital» de i:-i de Outubro de 1910.

VOL. III FL. 66
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Longe de íolgadamente se acolher os recemchegados, uma
desolação se manitestou.

Estavam ali, da alta officialidade, os generaes Manuel Ra-

phael Gorjão, commandante da divisão, e António Carvalhal da"

Silveira Telles de Carvalho, o commandante da brigada de ca-

vallaria com sede em Almeida o antigo governador de Timor,

coronel José Celestino da Silva, o chete de estado maior, majur

José Joaquim de Castro, neto do velho miguelista o também
major José Joaquim de Castro, notável vulto da guerra penin-

sular, morto perto do filho, o portaestandarte Miguel Cândido

Victor de Castro, quando do ataque ao convento da Serra do

Pilar em I4 de Outubro de 1832 durante a lucta fratricida en-

tre D. Miguel e D, Pedro IV.

A' paisana, o general António Júlio de Sousa Machado, o

coronel Seabra de Lacerda, e o tenente-corone! Garcia Guerrei-

ro, ajudante de campo de D. Manuel II.

De mal se recebeu o appàrecer dos ministros.

Era o militarismo a prever o poder civil envolvido nas suas

auribuições, e folgando em mostrar uma attitude immiscivel.

Nas estações officiaes havia não só a surpreza como uma es-

pcctativa que se poderia julgar benevolência.

As indecisões e as fraquezas da acção tinham um tal grau

excessivo, que patente ficou um evidente desejo de facilitar ao

elemento revoltado uma victoria disfarçada com um simulacro

de resistência.

Os políticos, se appareciam, era para fomentar convicções

de que a monarchia não era susceptível de se levantar, quer pe-

lo embate da revolução, quer, se a suflocasse, pelos ódios com
origem nos julgamentos a fazer. . .

A politica quede soalheira, se arvorara, prudentemente, em
caseira, lançava boatos de que o rei, a creança collocada no
throno ensanguentado pelo primeiro de Fevereiro de 1908, não
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deixaria de se collocar na ruo á frente d'uma brigada. . . devia

dar ordens, como chefe do exercito, ao quartel general.

Singular espectáculo presencearia, se a alma de Nun'AUa-

res integrando-se na sua, o tivesse feito arremessar para as sa-

las da divisão militar. . .

Era o cahos.

Era o cancro do desnorteamento, interno a integrar se no

cancro da sedição externa.

Era a revolução mental d'uns convictos vencidos, a caldear-

se na perturbação d'uns presumíveis derrotados.

De tudo, brotaria o estygma, marcando com o A de herces

os esperados vencidos de todo o momento e com o í de transi-

gentes, os que immerecidamente tiveram nas mãos flebeis, os

pontos unionistas de uma vicioria sem custo se boa vontade

houvera a um renascimento do prestigio de uma monarchia, se

bemquisia fora.

Perdida causa não attrahe advocacia famosa.

A coroa crivada pelas settas dos seus partidários, quasi tan-

to como pelas dos seus legítimos e lógicos adversários, só era

de esperança para poucos e merecedora de logar na alma, por

uns raros.

Se D. Manuel II, n'es8as horas de arronbamento em cren-

ças fidelistas, delongada tivesse vindo das Necessidades ao Rocio

derru^^ando obstáculos, desprezando bombas e granadas, e pro-

curando arrebanhar o troço preclaro dos seus altos vassallos das

horas felizes, dos christaes reluzentes, das paradas em festivos

dias e das acclamações em cortejos de gala, veria, apoz si, a so-

lidão dos amargos transes

No quartel general, soerguer-se lhe-ia, um quadro phantastico

não descripiivo de uma evocação de Kebir, com o «morramo?,

mas devagar», mas assignalador de um pesadcllo e com a re

lembrança do axioma popular de que «pardal sem trigo zan

ga se até comsigo ! . . . »

Houve uma troca de papeis.

Na occasião de pôr na rua os regimentos, os officiaes esta-

vam calmos, emquanto os civis se mantinham desorientados.

Ao avanço da revolta, os elementos que a faziam, assumiam
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uma altitude ponderada, disposta a todos os sacrifícios, emquan-

to os militares se deixavam inocular do gérmen pernicioso do des-

norteamento.

O governo toi levar um augumento de indecisões e de má
disposição.

Os telephones retiniam para informes lamiliares sobre a si-

tuação do gabinete.

Estabeleciam-sc rivalidades entre civis e militares.

Ouçamos porém a descripção da situação ministerial : (*)

«Era cerca das duas horas da tarde. O chefe do estado maior

dava repetidas ordens a diversos telephones, m is tudo traduzin-

do uma lastimável contusão. Os mmistros eram olhados e tra*

tados como pessoas estranhas a tudo quanto se passava. Apenas

o general Gorjao e o coronel Seabra de Lacerda me expuzeram

repetidas vezes a sua convicção de que o movimento revolucio-

nário seria dominado. Este official diversas vezes deu á rainha

D. Amélia, para Cintra, pelo telephone, essas optimistas infor-

mações. Era natural que os ministros desejassem inteirar-ae da

situação e mostrassem a sua estranheza ao verem que o regi-

men se afundava e se perdia. Se se lembrava que o comman-
dante da divisão devia unir diversas forças e dirigir elle a acção

respondia-se que o general não devia fazer *ai. Quando o coro-

nel Celestino da Silva pedia um commando, respondia-se que

era estranho á divisão. Se se perguntava o motivo por que o ge-

neral Sousa Machado não saía da inação em que se encontrava

para tomar um commando, respondia-se que elle estava n'uma

commissão de serviço e que por isso não devia ser utilisado. Se

se mostrava a conveniência de reunir a municipal, de um novo

commandante ser encarregado do commando da i." brigada de

infantaria que estava junto das Necessidades e que não obede-

cia á ordem da divisão para ir para o Rocio, se se perguntava

pela guarda fiscal ou ainda pelo que se poderia fazer no campo

entrincheirado, a resposta era sempre incompleta e confusa.»

O governo procurou fazer trabalho, na sede da divisão.

(*) «Para a Historia da Revolução» per Teixeira de Sousa = 2." volu-

me, paginas 455.
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quando o não fizera durante a reunião do respectivo conselho

de ministros.

D'al]i as mutuas accusaçÕes.

O militarismo, representado pelo capitão Martins de Lima,

exprimiria depois assim as suas queixas: {•)

«Se o sr. Teixeira de Sousa deu essa ordem, isso prova a

desorientação e o nocivo obstruccionisrao que toi a estada do

ministério no Quartel General, com as suas sentenças. Cada um
dava a sua ideia, e cada ideia era um disparate. Não imagina o

que nós passámos no Quartel General desde que o ministério se

toi lá installar !»

O civilismo, representado pelo dr. Archer e Silva, retorquiu

de tórma idêntica;

«Essa pagina do quartel general era de lazer endoidecer

quem, como eu, não tinha responsabilidade dos factos. O gover-

no não tinha noticias do que se estava passando. Os oflSciaes

não queriam sahir. Oj que pediam commandos, os mais arris-

cados, como o coronel Celestino, o governador de Timor, eram

recusados. Os outros diziam que tinham tempo, que iam dar

providencias e não fizeram nada.»

A arguição justificou um desmentido, {**) na parte relativa

aos officiaes; pelo capitão Martins de Lima:

«Li algures que os officiaes do Quartel General se recusa-

vam a sahir para a rua, e a levar ordens, E' uma talsidade de

tal calibre que não me dei ao trabalho de a contestar. Os offi-

ciaes que lá havia eram poucos, mas alguns d*clles desempenha-

vam missões muito arriscadas. Citarei, por exemplo, o Marquez

de Bellas, tenente de cavallaria, e o alferes de engenharia D. Jo-

sé Castello Branco, que foram disfarçados e a pé até á Povoa,

porque se fossem a cavallo ou de automóvel não conseguiriam

passar. Foram para conduzir artilharia 3, que vinha de Santa-

rém, e ver se a ponte de Sacavém estava cortada, verificando

que essa ponte precisava apenas de reparações laceis de fazer. E

tanto o Marquez de Bsllas, como o tenente de cavallaria Piçarra,

('*) «Diário dos Vencidos» pagina IIB.

{**) «Diário dos Vencidop» pagina l09.
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e O de artilharia Fernandes Thomaz, e o tenente do Estado

Maior sahiram muitíssimas outras vezes» de automóvel e a ca-

vallo, pelas ruas da cidade, para tazerem reconhecimentos ao

A.lto da Avenida, ao Terreiro do Paço, a S. Pedro de Alcânta-

ra e a outros pontos, a levar ordens, debaixo de íogo, sendo al-

gumas vezes atacados nas ruas por populares.»

Para inicio ás dissensões ertre os dois poderes, o do gover-

no e o do exercito, este aliás investido já no supremo mando de

toda a acção a oppôr aos elementos sediciosos, surgiram desde

logo apostrophes, pelos ministros acerca da orientação militar.

A parte do gíbmete trasplantada para o quartel general, e

sem ver compromettida por inútil, a attitude do conselho de S.

Sebastião da Pedreira, fomentou as primeirasdiscordias, trazen-

do a um pelourinho de inércia os três generaes ali existentes,

Raphael Gorjão, António Júlio de Sousa Machado e António

Carvalhal da Silveira Telles de Carvalho.

Houve a estranheza, colérica, de que não tivessem assumido

já o comroando de uma envolvente tormidavel aos rebeldes.

Era iusta a arguição, mas o núcleo militar, embora reco-

nhecendo o erro e tanto que o reparou, constituindo desde logo

uma columna destinada a exercer serviço no alto da Peniten-

ciaria, e cujos movimentos inexplicáveis iremos em breve des-

crever—ao núcleo civil deu o peso do seu anathema, como revin-

dieta da improductiva obra do ministerial conselho, querendo

d'ali dictar magnas providencias.

Ganha por esse lado a partida, mas já sèm o leal appoio da

militança despirtada, o gabinete ouviu e trocou de novo impres-

sões.

Houve uma lembrança para o campo entrincheirado, então

do commando do general Elvas Cardeira.

De instante passou, reconhecido que a sua estructura obe-

decia a repellir invasões e não a reprimir sedições internas.

A sua esphera de ataque só podia abranger os navios quan-

do fora da barra, pelas baterias Rainha D. Amélia, Rainha O.

Maria Pia, Duque de Bragança, Raposeira e S. Gonçalo, pois as

da Ameixoeira e Sacavém, apenas varreriam o valle que as de-

frontava.
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Já em I 9o6 se premeditara dispor as baterias da ma'-gem

norte do Tejo, de íórma a poderem exercer dupla acção, interna

e externa, coro origem na revolta dos marinheiros, em 9 d'Abril

d'esse anno.

O projecto, não executado, trouxe a inutilidade da occupa-

ção dos serviços do campo entrincheirado, lego olvidado, para

só mais tarde se lhe formularem accusações de adherencia^ nas-

cidas do prompto voto de fidelidade ás instituições novas, pelo

general El/as Cardeira, como representante do diminuto nume-

ro de praças das baterias da costa.

N'uma necessidade de produzir trab^ho, o chefe do gover-

no fazia expedir do quartel general, ás 2 horas e i5 minutos da

tarde, diversos despachos telegraphicos.

Para Évora dizia:

«Ao coramandante de caçadores 1 — Urgente mande bata-

lhão deve vir para Lisboa com máxima urgência.»

Mandados apromptar eram ainda cavallaria 5 e o grupo de

anilharia.

Outros se expediram ainda.

«Ao commandante militar de Abrantes— Mande marchar

immediatamente Lisboa, comboyo especial duas baterias grupo

montado juntamente com caçadores 1 torças desembarcam Oli-

vaes seguem estrada Sacavém.»

Por inépcia ou calculo se fizeram transitar esses teiegram-

mas não cifrados e, ainda que pudessem chegar ao seu destino

em virtude de receios de compromettimento pelos telegraphis-

tas, iam fornecer aos revoltosos elementos sobre o caminho a

percorrer pelas forças, que assim podiam encontrar no trajecto

os grupos dizimadores pertencentes á G' .
' P* .

*

Pelas linha Lisboa-Evora Casa-Branca-Biscainha-Alcacer fo-

ram mandadas avançar cavallaria 5 e artilharia 3 de Évora e

cavallaria 3, de Extrcmoz.

Esses despachos, um dos quaes, o destinado a Abrantes, fo-

ra transmittido de facto pelo próprio chefe do grupo carbonário

dos telegraphos Annibal Lameiras, (*) eram sustados na esta-

(*J Conta o facto Celestinn StofiaDina, a paginas 10 do seu opúsculo Su-
bsídios para a Historia da Revolução.
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ção eborense pelos telegraphistas Manuel Vidal e José Augusto

do Rosário, que ali os perceberam ás lo horas e 26 minutos da

noite de 4.

Todavia, e pela influencia do quartel general do Porto, de

onde se espalharam telegrammas para os corpos da província,

de prevenção ficaram infantaria 8, no quartel do Populo, em
Braga; artilharia 5 e infantaria 3 em Vianna do Castello, caça-

dores 3 em Valença.

Intervindo directamente nos serviços militares, o governo

fallou na substituição do coronel Brito e Abreu, no commando
das íorças da guarda ás Necessidades.

A resposta foi equivoca.

Abordando o facto de se recusar um commando ao coronel

Celestino da Silva, o pretexto de que era extranho á divisão,

como chefe de brigada de cavallaria em Almeida, verberou-o.

Estranha attitude, a do commando superior militar^ como
se para a defeza do regimen podesse haver distincçõcs, não

fosse tudo exercito, apto a servir o rei.

Tanto mais singular era, quanto pelo lelephone se conhe-

ciam as constantes adhesões á revolta, as tentativas firmes da

rebeldia, com tomadia de iodo o bairro de Alcântara, o appoio

dos navios, a posse de Beirollas.

Do gabinete apenas o ministro das obras publicas, a despei-

to de ser official do exercito, se não pcrmittia dar alvitres.

A um canto, silencioso, talvez pensasse no lance do conse-

lho em S. Sebastião da Pedreira, onde nada de útil se prõpuze-

ra, para de seguida se patentear no commando militar, uma
larga e então irrisória effervcscencia de ideias repressoras.

O elemento official abriu scisão com o civil.

Evocou-se a conveniência da entrega de toda a acção ao

poder militar.

Na falta do promettido decreto promulgando as leis mar-

ciaes e o estado de sitio exigido foi ao^ poder civil uma ex-

pressa ordem d'esse género, dada cm officio immediato.

Não obstante, reconheceu-se de obstáculo a assistência mi«

nisterial ao evidente desasocego dos agaloados.

O commandante da divisão, fazia ouvir } nto do capitão
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Martins de Lima, seu ajudante, a affirmativa de que o governo

constituía um embaraço, por, com as insinuações, orientar uma
péssima disciplina.

De constante clamava a urgência de um ataque á Rotun-

da, subindo a Avenida.

Era expor as torças á chacina, pois antes se impunha uma
envolvente.

Indicava a conveniência de que o general Goijão devia col-

locar-se na rua, á frente das tropas.

Era liquidar o chefe supremo da deíeza, que, se ordens enér-

gicas não deu, não deixava por isso de occupar o verdadeiro lo-

gar : o quartel general,

N'essas alturas, o capitão Martins de Lima, suggeriu uma
medida grave, ou fosse a prisão dos ministros e seus compa-
nheiros, n*uma sala separada das repartições do serviço e fazen-

do guardar estas por seniinellas, para que no aposento onde se

deliberava só entrasse quem de direito:

«O general lastimava-se de ter ali aquelies intrusos e seus

acolytos que punham o quartel general n'uma confusão de en-

doidecer. O único bom de aturar era o conselheiro Pereira dos

Santos. Esse não abria a bocca. Sentou-se a um canto e ali ticou.

Efitão eu propuz ao meu general: convidal-os a passar todos

para uma sala contigua á do general e depois de os apanhar lá

pôr-lhes sentinellas á porta que communicava com o gabinete

do general, deixandolhes livre a communicação com a rua, con-

vencido, e muito a pesar meu, que elles a não utilisariam. O ge-

neral achou forte de mais e eu n'essa occasião achei o meu ge-

neral fraco.

« — Mas para essa sala queria convidar também o Ministro

da Guerra?
« — Todos. E hoje estou bem arrependido de não insistir

até o general acceitar o meu alvitre de prender os ministros.

Afinal, quem lez a Republica loram elles » (#)

Era um golpe de estado, e demais, excessivo.

(*) Joaquim Leitão.=0 «Diário dos Vencidos» —Subsidies para a His-
toria da Revolução, de 5 de Outubro=Pagina 122.

VOL. IH — VL. 67
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O general GorjSo não sanccionou o projecto e deliberavase

que, confiada a cidade á jurisdicção militar, o toro ministerial

baixara de prerogativas.

O quartel general proclamava a autonomia, e votava á in-

differença os alvitres do gabinete.

A realeza não ganhou nem perdeu mais com a attitude.

O gérmen evolutivo é que ganhara torças, se victalisára po-

derosamente.

Com o governo aconselhando, ou collocando á margem o

governo, a roda-viva dos desorientados proseguiu, manejada iro-

nicamente pelos que, n'um simulacro de auxilio á dynastia de

tacto a impulsionavam para o abysmo.



No quartel de marlnlieiros. — Arranjando mantimentos. = Prisão do
comoaandante de artilharia i.=Os emissários dos navios.^Deci-
de se a posse do «S Raphael». = Novas esperanças =A attitude
de caçadores 2 e infantaria l.=:Projectos de bombardeamento do
quartel de marinheiros ^A contra ordem.—Uma creança beroe.
=De perigo em perigo.

oitemcs á acção da marinha, que de novo desem-

penhava papel importante.

Comecemos pelo quartel de marinheiros.

Ao içar das bandeiras nos dois navios in-

surrecionados correspondeu o arvorar do pavi-

lhão revolucionário no mastro da parada.

Desenhavam-se nos rostos os vestigios inde-

léveis d'essa mal passada noite.

Ao turbilhão dos decorridos successos, cheios de emotivida-

des, repletos de surprezas, succedera a nitida presciência das as-

sumidas responsabilidades.

Se havia, comtudo, um quasi isolamento, raros deslalleci-

mentos se notavam, a despeito das muitas baixas.

Questão de vida ou de morte, o povo desprezava a primei-

ra, para seguir o seu caminho de ensinado ódio á realeza.

Para isso se reuniram negociantes, soldados, marinheiros,

guarda-ireios,estudantes,operarios, n*uma notável promiscuidade.

A situação, avaliada, não era de jubilo.

Um ctrcOj que se nao sabia apparente; os vasos de guerra,

adherentes, mas era ignoradas condições de auxilio a Alcântara,
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O absoluto desconhecimento da posição dos restantes núcleos

combatentes.

As primeiras claridades, deixando aperceber no seu despreo-

cupado aspecto a soldadesca, presumivel contraria, patenteou,

de seguro, a derrocada da marcha sobre as Necessidades pela

íorça de artilharia que a seu cargo tinha o lance.

Alguns dos oíficiaes, haviam sido vencidos pela inacção for-

çada, mercê da espectativa dos que, longe de atacar, pareciam

esperar assaltos.

Emquanto um medico naval se atirava soffrego a um negro

pão de munição, o 2.° tenente José Carlos da Maia, alquebrado,

atirára-se para um banco, onde o somno o colheu, como neces-

sário interregno ao despertar na senda das desesperanças,

Vejamol-o descrever ligeiro essas horas de amarga especta-

tiva:

«Impressão predominante?,.. Sei lá! Que estava com
muito somno. . . Que cheguei a dormitar ali, em cima d'aquel-

le banco, com a cabeça nas pernas d'um marinheiro. . . Accor-

dei . . . Estava a nascer o sol. Olhei os montes da Trataria . . .

Lembrei-me de minha mãe. . . A agua vasava com força. . .

O cruzador brasileiro eslava em frente de Cacilhas. Em caso de

derrota e ella, então, n'esse momento, parecia-me fatal, parecia-

me irremediável, não haveria meio de o alcançar. . . Olhei os

montes da Trafaria, banhados de sol, onde estava a minha ve-

lhinha. . . de repente começou do no o bombardeamento das

Necessidades. . . Prompio. . . Agora tinhamol-as travadas. . . Nas-

ceu me a esperança e nunca mais a perdi;» (*)

Não teve todavia a massa anonyma dos defifensores do quar-

tel esses tétricos pensamentos.

Crentes na reivindicação dos seus desejos, sonhando sempre
victorias, mais cuidaram de se precaver do que se deixaram pe-

netrar das nevroses intensas dos receios,

Reaffirmavam o voto de tenaz resistência a despeito de sa-

bidas difiGculdades de numero e da manutenção, por escassez de

mantimentos.

(*J "O Intransigente de 5 Outubro de 1911.
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Isso forçou, mais tarde, ao assalto de duas desprevenidas carro-

ças da administração militar entrando então no quartel, pela

tomadia, cervejas, cabritos vivos, pão, gazosas, cale e outros ge

neros, destinados antes ás forças que deffeniiam as Necessi-

dades.

Não deixou de surprehender o facto, levado aos limites de

uma táctica singular, desde que o quartel general conhecia o es-

tado de sitio de Alcântara.

Diss'íram-se voluntariamente enviadas pela Nova Compa-

nhia Nacional de Moagens, três carroças com arroz, massas e

bolachas, mas a cedência obtida foi por intervenção das forças

revoltosas.

Por seu turno o serviço atíento das vedetas pronunciou-se

de largo alcance, registando todos os movimentos das tropas

que formavam, simulando um embaraço á marcha sobre o palá-

cio real.

Disposta estava infantaria i ao longo das cancellas da linha

térrea em Alcântara, seguindo até á rua da Costa.

Fronteiro ao paço e contornando a ala esquerda, caçadores

2 a que se reuniria depois o resto de infantaria 16,

Na calçada das Necessidades, uma companhia de infantaria

da guarda municipal.

Parte de cavallaria 4, evolucionava.

Recebida era a adhesão de Carlos da Silva Rocha, desejoso

de revindicta aos 9 annos de deportação militar em que fora

condemnado, como fazendo parte da revolta a bordo do cruza-

dor «Vasco da Gama», em 1 3 de Abril de 1906, e sem que re-

cordado estivesse da amnistia decretada por D, Manuel II em 12

de Fevereiro de i9o8, abandonara o trabalho no vapor «Cabo

Verde», para de novo ofterecer os seus serviços á causa da re-

publica.

Affirmando-se soberana e conscienciosa, esquivava-se a re-

volta a violências inúteis.

O capitão de fragata, Sebastião Maria Pinto Garcez, procu-

rou entrar no quartel.

As praças não o permittindo, convidaramnoa adherir, e an-,

te a negativa, vendo que o official sendo da armada, escassa
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contraria, a acção podia realisar, pelo estado de alma da mari-

nhagem, fizeram-lhe a intimação simples de retirada.

Mas houve detenções, por medida cauta, visando em espe-

cial os agaloados do exercito, pela indecisa attitude d'este.

Assim, cahiu na apertada rede de vigilância dos rebeldes, o

coronel Jayme Leitão de Castro, commandante de artilharia i,

aprisionado de manha em Alcântara, quando ali passava n*um
semidesconhecer dos íactos da madrugada.

Leitão de Castro, tora, quando capitão de artilharia i, com-

mandar uma bateria que de Lisboa seguiu para debellar a re-

volta do Porto em 3 I de Janeiro de 1891.

Encontrou-a já vencida e nada tez.

Dezenove annos decorridos, eram os republicanos que o de-

tinham, para dar a impressão de um desmentido a boatos de

uma connivencia aos desígnios da democracia.

Houve-a, comtudo, embora nem de todos os revoltosos de

i9lo conhecida tosse.

A dezenove annos de distancia da tracassada proclamação

republicana de 1891, o combatente d'aquellas horas contra a

democracia, pela realeza, enveredava pela republica contra a co-

roa, e cedendo ás instancias do almirante Cândido dos Reis,

teitas em uma reunião no Bussaco, firmara o facto de não hos-

tilisar a revolta anti dynastica, aíiastando-se do regimento no

momento da sedição.

Já na tarde de 3, apoz o suicídio do coronel Adelino Maia,

se trocou este nome pelo do coronel Leitão de Castro, ligando-o

a responsabilidades revolucionarias.

A não comparência no quartel, á ordenada prevenção, fican-

do artilharia entregue ás ordens do major José de Oliveira Du-

que, registando uma alliança á revolta, trouxe uma justificação

aos boatos que a citavam e mais tarde definidos assim (») no

órgão jornalístico da direcção de Machado Santos:

«Encontra-se preso este official general do nosso exercito

que ha cerca de dois annos vinha sendo apontado como o che-

íe militar do movimento realista em Lisboa.

(*J «O Intransigente» de 28 de Outubro de 1913.
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aPara que se saiba como se tem feito politica de inutllisa-

ção d'homenSj provocando sobre elies o ódio da opinião publica

para servir o partidarismo, vem a taliie de íoice declarar que

quando se começou a talar na cumplicidade do general Leitão

de Castro com os conspiradores monarchicos, propositadamente

se contundia o seu nome com o do nosso illustre amigo sr. ge-

neral Pimenta de Castro para tazer o jogo da «Joven Tur-

quia».

«Não temos nenhum dado que nos garanta ser o ofiBcial

preso um conspirador monarchico; mas o que podemos affirmar

é que sendo s. ex.^ commandante do regimento de artilharia n.°

I e gosando da tama de muito liberal, o saudoso almirante

Cândido dos Reis nos disse que o procurara no Bussaco e que

lhe arrancara a promessa de não hostilisar o movimento repu-

blicano. Foi devido a esse encontro que na noite de 3: 4 de ou-

tubro de 1910 o regimento de artilharia n.° 1, estando de pre-

venção, encontrava se sob as crdens do então major sr. Josué

d*01iveira Duque.

«Pensar a gente no enthusiasmo que houve para a mudan-

ça do regimen, e ver o que se está vendo actualmente. . . que

tristeza faz!»

Esclareçamos o incidente, embora á ligeira.

Jayme de Castro, detido do quartel de marinheiros, pela

ignorância da sua adherencia especial á revolta, victoriosa ella,

regressava á liberdade, sendo transterido pela ordem do exei ci-

to n.° 2 da 2.^ série, publicada em i3 de Outubro de i9lo,

para o regimento de artilharia 3, indo para artilharia i, o co-

ronel Nobre da Veiga.

Mais tarde, cabendolhe a promoção a general, era-lhe con-

fiado ainda o cargo de 2.' commandante da escola de guerra,

antiga Escola do Exercito.

A*s incursões monarchicas teve o nome citado como seu

adepto, e pela tentativa, mallograda, de 2 1 de Outubro de 1 9 1 3,

era detido dois dias depois, não sem aggressao na rua peles gru-

pos carbonários denominados de «Deteza da Republica», não

perdoando ao connivente do trama democrata de 19 10, o re-

gresso, três annos avante, ás doutrinas realistas de 1891.
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Apoz clausura voltava á vida livre, roas não sem que amar-

ga tosse a decorrida íorçadamente no castello de S. Jorge.

Retrocedamos de novo aos successosda manhã de 4 de Ou-

tubro em Alcântara.

Entre as effectuadas detenções, chegavam ao quartel da ar-

mada, novas dos navios, trazidas pelos revolucionários Júlio Vi-

ctorino dos Santos, José Joaquim da Gosta e Josué Carlos Munoz.

O apparecimento d'esse grupo civil trouxe desasocegos.

Eram sete horas.

Reconhecidos, quizeram dar-lhes armas.

Recusaram, visto estarem municiados.

Eram simples emissários.

Os navios, votadas a um esquecimento grave, reclamavam

vistas attenciosas, para que se não convertessem em realidades

as constantes visões de derrota.

A situação já tora também exposta peio revolucionário Hs-

tevão Pimentel, que estivera no «Adamastor».

Levados os novos participantes á presença do i.° tenente

António Ladislau Parrtira, ali taziam o relate summario dos

successos da madrugada nos cruzadores.

Desempenhavam-se da missão alta, communicando um pe-

dido do i.° tenente João Mendes Cabeçadas Júnior, para que se

efiectuasse a remessa de officiaes, destinados a auxilial-o, e a

assumir o commando do «S. RaphaeU confiado a simples pra-

ças de marinha.

Na pa^-ada mesmo se reuniu o conselho de officiaes, compos-

to pelos tenentes Annibal de Sousa Dias, José Carlos da Maia,

Tito Augusto de Moraes e António Ladislau Parreira, chefe da

deleza do quartel, não assistindo o commissario naval Costa

Gomes, pela conveniência de não abandonar o seu posto.

Parreira, pouco poderia valer á situação.

Era diminuta a officialidade adherente e o quartel a todo o

instante esperava um assalto.

De momento e para que a posição do «S. Raphael» se não

tornasse insustentável, apenas a es?e cruzador se ligavam atten-

ções.
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Encarregado era, por voto próprio, o 2.° tenente Tito Au-

gusto de Moraes, de, passando pelo «Adamastor» se informar

da altitude verdadeira do outro navio e, conforme as circums-

lancias proceder.

Ante possibilidade de manter a bordo o movimento inicia-

do, devia seguir para o cruzador, auxiliado por praças quesolli-

citaria ao tenente Mendes Cabeçadas.

Desempenhada essa missão, restava-lhe fazer conduzir os

dois cruzadores para defronte do quartel, afim de desembarcar

a gente disponivel e material preciso.

Para retorço aos três emissários se apresentaram, armados

de espingarda e terçado e com as cartucheiras repletas, os revo-

lucionários Adolpho Rodrigues e António Faria, metallurgiccs.

Tito Augusto de Moraes, com os civis por escolta, sahiu pe-

lo lado do Aterro, onde o vapor «Izaura», da Parceria dos Va-

pores Lisbonenses, serviu para o projecto a eflectuar.

Tido era o quartel como sublevado mas não obstante, sahiu

o grupo sem embargos, como transitou para o barco que sem

elles aos navios os conduziu.

As novas sobre os cruzadores, animo melhor deram aos re-

beldes de Alcântara,

Entretanto viram os insurgentes avançar uma massa de ca-

valleiros, precedidos de sele.

Uma descarga lhes tolheu o passo.

Os que á frente vinham, porém, indiÔerentes ás balas, e gri-

tando aV^iva a Republica!» a galope entravam na linha de defesa.

Adheriam assim á causa democrática, os cabos de cavaila-

ria 4, Manuel Marques Pimenta, Luiz Cordeiro, José de Cam-
pos Monteiro e os soldados João Manha, António Filippe Mor-

gado, Josquim Custodio e José Manuel.

Perseguia-es o capitão Silva do seu esquadrão, acclamando

como elles a Republica, para disfarce á investida.

Ao fracasso, á escapada dos soldados, agitava furioso a es-

pada e retrocedia, victoriando febril:

— Viva a Monarchia! . .

O successo assumiu proporções gigantescas, e a imprensa do

governo, «O Imparcial», como se quizesse levar lambem ao
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campo revoltoso, o eôeito moral d'uma victoria,— ainda não ga-

nha— fazia circular o boato, transformando em regimento, as se-

te praças do 4 de cavallaria :

«O regimento de cavallaria 4, que estava postado em Be-

lém, adheriu aos revoltosos, entrando para o Quartel dos Mari-

nheiros, e estas duas forças combinadas, diz-se, marcham sobre

o centro da cidade, afim de envolver por um lado as tropas que
estão no Rocio, sobre as quaes marcha, á hora a que escrevemos
— 2 horas da 'tarde—também a infantaria 16 e a artilharia i.

As granadas vêem rebentar na Praça dos Restauradores. Ao
mesmo tempo, as forças que estão postadas, com as respectivas

metralhadoras^ na Praça, tocam a reunir.».

Rebates houve de vigoroso assalto e não poupavam porme-
nores os recemvindos, emquanto a metralhadora er<» assestada

no lado esquerdo do quartel, em direcção ao palácio das Neces-

sidades.

As vedetas, colhiam, caulellosamente, por falta de conheci-

mento, o emissário da Rotunda.

Chegou o revolucionário Joaquim Augusto Pinto de Lima,
que, descendo a Avenida e attravessando as ruas principaes sem
entraves, conseguira voltara Alcântara, entregando ao i.° tenen-

te António Ladislau Parreira, um autographo do então com-
mandante das forças da Rotunda, descrevendo singelamente, a

situação:

«Estou na Rotunda com os regimentos de infantaria 16 e

artilharia i, completos.— Sá Cardoso.»

Não deu nota exacta da desorganizada attitude que presen-

ciara.

Callou até intimas convicções de um mau fim da aventura

nascidas do aspecto desanimado do acampamento.
Outro enviado derrubou os preconceitos.

O dr. José Malva do Valle, chegando cerca do meio dia,

com Celestino Steffanina, lançou no quartel uma visão de ter-

ror, espalhando a extranha contingência do quasi abandono rc-

ducto da Avenida.

Não obedeceu isso a um infiuxo de medo, mas de condem-
nação a quantos se não mantinham firmes e mais tarde veremos
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de novo, o dr. Malva do Valle, assistindo na Rotunda, inteme-

rato e responsável, ao combate com as baterias de Queluz.

Escutado o desenrolar do aspecto interior da modesta barrica-

da da Praça Marquez de Pombal, convencionouse o segredo.

Se lá, como ali, havia o cerco, para que alarmes só preju-

díciaes?

Ignorava-se comtudo que do mero espectáculo, com raras

excepções, era essa conjuncçSo de íorças rodeantes da Rotunda

e de Alcântara.

Convinha antes, pensou o tenente Parreira, uma juncçao de

torças, para menos quebranto de coragem dos combatentes.

Intantaria i, assumia o aspecto simples d'um anteparo eny-

gmatico á marcha dos rebeldes.

Paciente deante d'esse obstáculo tragil que era o quartel de

marinheiros, nas primeiras horas insufiBcientemente municiado,

manietada teve a acção de avanço.

Esse apresentado scenario da Rotunda, se de todo não per-

turbou, deu origem a alguns desânimos.

A elles se seguiram sobresaltos.

Tiveram base eflectiva cm communicaçãc de um sargento

de marinha, que, como delegado torçado do commandante das

torças deffensoras das Necessidades, declinava a intimação para

o quaitel se render no praso de um quarto de hora, sob amea-

ça de canhoneio, findos esses quinze minutos.

O emissário era mandado armar e íormar na írente da li-

nha de togo, como suspeito, emquanto mais activa vigilância se

determinava, n'uma anciedade que só abrandou, quando do «S.

RaphaeU se tez o desembarque de uma metralhadora e muni-

ções e o tenente Tito de Moraes, de regresso, trouxe mais ani-

mantes intormes sobre os navios, assegurando contar-se com
poderoso auxilio, logo communicado a todos.

Para que completo não tosse o jubilo não tardaria a saber-

se certo tacto tacto succedido com os revolucionários Jayme

Teixeira e Mário Malheiros, de volta da Rotunda.

Perto do arsenal haviam sido detidos por um official da ar-

mada, que, embora citado tosse como monarchico, sustentou

com Jayme Teixeira, o dialogo seguinte:
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— E* revolucionário?

— Sou.

— Dê-me a sua palavra de honra !

— Juro-lhe pela minha honra!

O official, delegou então n*elle o encargo de ir ou mandar
a bordo dos navios revoltados avisar a expedição de uma ordem

para Valle de Zebro, determinando a sahida dos torpedeiros in-

cumbidos de metttr no fundo os navios.

O caso, citado como partindo não de um republicano, mas
d*alguem desejoso de ser humanitário, poderia constituir um ar-

dil de guerra, tendente a semear terrores.

Recebido íoi pois como prevenção, mas sem contingências

de alarme grave.

N'essas circumstancias, o appoio pelos cruzadores, impulsio-

nou o jubilo natural e do incentivo nasceram mais temerida-

des.

Assim se esperou o annunciado bombardeio, na ignorância

de que n'um beneficio á revolução, de lado lôra posto e com in-

cidentes singulares.

Mandada avançar até Alcântara a bateria de Queluz, de-

terminou-se, com um predicto appoio de infantaria 1, o bom-
bardeio do quartel de marinheiros.

O regimento principiou por sollicitar de caçadores 2, uma
metralhadora.

O tenente-coronel de caçadores 2, André Joaquim Bastos

recusava-a, allegando a necessária, quando aliás ah se tornou

inútil.

A resposta, trazida pelo tenente de cavallaria da guarda mu-
nicipal, Raul de Menezes, ao commandante de infantaria i, co-

ronel José Jayme de Sousa Marques, trouxe censuras.

Comtudo, aprestaram-se os contingentes para esse assalto.

Fallou-se no movimento conjunto com algumas das torças

do palácio, onde se agglomerava quasi toda a guarnição de Lis-

boa, como o resto se dispunha emdeteza do quartel general, on-

de o governo estava.

Junto ás Necessidades, estavam 1 14 praças de infantaria 2,

100 praças de infantaria i, 15o de infantaria 16, 1 pelotão de
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lanceiros 2, com 6 metralhadoras, a 6.* companhia e o 3.° es-

quadrão da guarda municipal, n'um activo superior a 800 ho-

mens.

Reteve-se junto ao palácio essa íorça relativamente grande,

que, excepção da municipal, assistia impassível ao tiroteio, assu-

mindo apenas as tuncçÕes, inúteis e representativas, de interce-

ptadora da approximação á régia residência.

As iorças do exercito ali collocadas, desde as 10 horas da

manhã sob o commando" do coronel Bernardo António Brito e

Abreu, é certo que n'outros pontos de nada serviriam egualmen-

te e estando-lhe conôada a guarda do paço, raros tiros dispara-

ram.

A revolução estava ali representada pelo commandante de

caçadores 2, o tenente-coronel André Bastos, e os outros officiaes,

o coronel Marques, á frente de infantaria 1, o tenente-coronel

de infantaria 16, e o tenente Luiz da Cunha Menezes, á frente

de lanceiros, mantinham a attitude indecisa, aliás mais favorá-

vel á revolta do que á realeza.

Para que duvidas não restassem sobre caçadores, os próprios

oflBciaes viriam definir (•) e patentear a orientação de manifesta

contrariedade ao regimen que para deíeza sua ali coilocára o

regimento.

«Constando do relti tório apresentado pelo i.° tenente da ar-

mada sr. Ladislau Parreira, transcripto n'um dos jornaes de

Lisboa, que, por vezes, os revoltosos do corpo de marinheiros,

bem como o quartel, estiveram debaixo de um «intenso fogo»

das metralhadoras do batalhão de caçadores 2, estacionado no

largo das Necessidades e immediaçÕes, durante a revolução, en-

tendem os officiaes do dito batalhão virem declarar publicamen-

te haver equivoco d'aquelle official, ou ainda s. ex.^ estar mal

informado, não sendo portanto acceitavel tal informação. Ape-

nas n*uma das metralhadoras, das collocadas junto do gradea-

mento fronteiro á casa da guarda do palácio, se consumiram
uns 60 tiros com pontarias baixa, e que muito damnifica-

ram. . . as pedras da calçada. E se alguma duvida d*isto res-

(*) oO Século» de 7 de Novembro de 1910.
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tar, confíra-se a carga dos cartuchos á responsabilidade do bata-

lhão.

«Tal fogo foi feito em virtude de um pânico que se estabe*

leceu, quando infantaria 16 chegou ás Necessidades no dia 4,

e que foi alvejada por uns tiros disparados do quartel de mari-

nheiros e de algumas casas próximas. E* sabido quanto o brio-

so e valente official sr. tenente Parreira é incapaz de desvirtuar

a verdade, e, justamente porque desejamos que ella triumphe,

julgamos opportuna e imprescindível esta declaração.

«Se forças houve das que deôendiam as Necessidades, que

hostilisaram os revoltosos, não foi, por caçadores 2, e tudo isto

constará de um detalhado relatório que escrupulosamente vae

ser elaborado por todos os oflBciaes do batalhão, com o testemu-

nho dos sargentos e mais algumas praças, e onde predominará

a verdade. N'esse documento descrever-se-hão, com minuciosi-

dade, os acontecimentos, desde a sahida do batalhão para o lar-

go das Necessidades, até á chegada ao quartel depois de já pro-

clamada a republica^ ficando brevemente na biblioteca, á dispo-

sição da imprensa.

«Ainda n*elle se fará referencia a uns factos attribuidos, ha

dias, n*outros jornais, ao tenente-ajudante sr. Conceição Júnior,

factos que, pela maneira como foram descriptos, não traduzem

bera a expressão da verdade, e algo incommodaram o nosso

querido camarada. Por ultimo se rebaterão também umas as-

serções do sr. Soares Andréa, entre as quaes o ter ouvido s. ex.^

na madrugada de 5, «o repenicar de descargas cerradas das

nossas metralhadoras» sobre o quartel de marinheiros. Esta é

phantastica! Não tínhamos tenção de vir a publico fazer quaes-

quer declarações, todavia, ao vermos o batalhão attingido com
referencias que reputamos pouco lisonjeiras, parece assistir-nos

o direito de deteza, pugnando pela verdade.— Os officiaes de

caçadores 2.9

E' extranha a dcfeza, se attendermos a que se pretende af-

firmar uma patente quebra disciplinar e aié certo ponto uma
duplicidade característica, conduzida até a uma recusa de mar-

cha prara S. Pedro de Alcântara, na hora cm que se pensou

n'um ataque d*ali, á Rotunda.
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Mas bem cabido toi o protesto, desde que ainda teremos oc-

casião de ver o tenente João de Sousa Aguiar protegendo o em-

barque dos marinheiros com distracções proporcionadas aos of-

ficiaes da guarda municipal
; («) o tenente Conceição, occultan-

do ordens da divisão; e os sargentos planeando traições e até

oSerecendo entrega da posição que simulavam deôender.

Â realeza debatia-se assim n'uma inflexível rede de internai

contextura, como murcida inexperta colhida n'um centro de fa-

mintos e astuciosos arachnideos.

O coronel Alfredo Albuquerque, apoz ter confiado ao te-

nente Estevam Wanzeller, um reconhecimento á calçada da

Estrella e Aterro, recebia na rua do Fatrocinio, onde estava

com o coronel de infantaria 2, António Augusto de Sousa Bes-

sa, tenente-coronel Sousa Araújo, e major Thimoteo Alvim, o

aviso por uma ordenança de cavallaria 4, de que era chamado
ao telephone das Necessidades pelo chefe de estado maior, co-

ronel José Joaquim de Castro.

Accorrendo ali, era-lhe transmittida a determinação tex-

tual :

«As baterias de Queluz, estão em Belém na parada do

quartel ao seu regimento; já lhes dei ordem para marcharem
immediatamente para as Necessidade". Assim que ahi chegaiem
o que não deve demorar muito, bombardeie, o quartel de mari-

nheiros.»

Affirmado o exacto cumprimento da missão, o coronel de

ianceiros, apoz ligeira entrevista com D. Manuel II, a quem ex-

punha, com a situação, a possibilidade de um retrocesso repu-

blicano, iniciava trabalhos.

Voltando ao seu posto, estabelecia o seu plano de ataque,

emquanto esperava as forças de Queluz, ás quaes commettida
€stava a acção principal.

(*) «O Imparcialu de 20 de Outubro de 1910.

VOt. Ill — FL. 69
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A infantaria i impedia o corte da retirada aos marinheiros

caso quizessem sahir pelo Aterro, e de tazer o aviso aquelle re-

gimento era encarregado o capitão de estado maior, Augusto

de Assis da Silva Reis.

E' certo, todavia, que pelo coronel José Jayme de Sousa

Marques, nenhuma participação toi recebida sobre as intenções

de assalto ao quartel de Alcântara, pois a ella se não refere, an-

tes salientava uma absoluta falta de instrucçÕes: ()

«Na manhã de 4 era necessário dar de comer aos meus ho-

mens, ninguém do quartel general me apparecia, nenhumas

providencias se tomavam e eu resolvi comprar n*uma padaria

próxima muito pão, que por minha conta mandei distribuir aos

meus homens. Todo o dia 4 me conservei em Alcântara, e que-

rendo na manhã d*esse dia garantir mais efíicazmente a segu-

rança que me tinha sido incumbida, mandei pelo tenente de

cavallaria da guarda municipal, Raul de Menezes^ pedir a caça-

dores 2, que elle me disse estar no largo das Necessidades, uma
metralhadora, pois a minha força era diminutíssima para repel-

lir algum ataque que o inimigo quizesse tazer com torças su-

periores, depois das perdas que tinha soflrido, e os maus resul-

tados da sua tentativa. Responderam-me que não podia ser por-

que fazia muita falta!!. . .

«Conscrvei-me até ao fim da tarde em Alcântara sem no-

ticias e sem receber qualquer ordem. Esteve completamente

abandonado o meu regimento, e uma torça de cavallaria 4 do

commando do capitão Silva, que estava sob as minhas ordens,

coadjuvindo-me na missão que eu tinha a cumprir. Contou me
então, particularmente, que no largo dts Necessidades, alem de

caçadores 2, estava infantaria 16 e guarda municipal^ tudo sob

o commando do coronel Brito e Abreu.»

A affirmativa do coronel Sousa Marques, estabelece uma ni-

tida situação de abandono, e ainda; e ainda a prova retutavel

de que até elle não chegou a ordem determinando a attitude do

regimento na hora do projectado ataque ao edifício de Alcanta-

(*) «Os Cem Dias Funestos» = Pagina 278.
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ra, onde se concentravam os revoltados da chefia de António

Ladislau Parreira.

Sobre lanceiros mesmo, se encarregou o tenente Estevão

Wanzeller de estabelecer egualmente certa contusão, registan-

do, que de regresso do encargo explorador, assistia á scena

de aviso íeito ao coronel Altredo de Albuquerque para se não

alterar se ouvisse descargas de artilharia, visto se haver dado

ordem de bombardeamento do quartel de marinheiros.

Todavia toi certa a determinação teita a cavallaria 2, para

accionar com as baterias e os dois corpos de infantaria.

Levada ou não a efleito, por qualquer impedimento desco-

nhecido, a transmissão da ordem ao regimento n.° 1,0 tacto de

nullo resultado seria, pelo abandono do plano.

Esse tacto se sabido foi, ou ainda o olvido votado a infanta-

ria 1, contribuiu talvez para que ella tomasse pela tarde, extra-

nha e inconcebível attitude, salientada até pelos próprios revo-

lucionários, apontando-lhe a inércia:

«Tratou-se pois, na tarde do dia 4, de embarcar a gente

que guarnecia o quartel, ao cruzador «Adamastor», Formados

a quatro de fundo, salmos pela porta que dá para o Aterro e

debaixo da acção de infantaria i e metralhadoras que finalmen-

te poderiam íazer muitas baixas, dificultando o embarque, pois

que a demora da passagem da força pelo Aterro e a descoberto

ainda foi o bastante para ser fácil tal ataque. Mas parece que as

torças governamentaes não deram pelo embarque senão depois

d'elle realisado. Nem um tiro dispararam!» (•)

Todavia, e apesar de uma defesa do coronel Bessa, o regi-

mento era contado adherente, pelos republicanos, citando-o co-

mo tal em todos os planos de revolta, a qual grangeava, de pas-

so em passo, mais auxiliares aproveitando o indeciso caminho

dos que se diziam propostos a entravai a.

Já então de regresso estava na Estrella, o tenente Estevão

Wanzeller, dando conta dos seus trabalhos.

(*) Notas obtidas «por um official da armada que esteve ao serviço da

Revolução Republicana tm terra, mas que seguiu de perto todas as opera-

ções.» -= O «Mundo», de 15 de Outubro de 1910.
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Fizera recolher a guarda de intantaria l6, de serviço nas

cortes e que não tardou a juntarse aos rebeldes da Rotunda, a

despeito do acatamento ás ordens do official de lanceiros.

Proseguindo a travee^sia exploradora e até alargando-a, ia

até ao Aterro e a Santos, e conseguiu levar ao arsenal entre os

protestos de alguns populares e o incitamento de outros, varias

praças da armada encontradas desarmadas.

De marcha até ao quartel general constatava lhe a feição

desordenada e evidenciando se emissário do commandante de

lanceiros, para elle solliciíava ordens.

Longe de o aproveitar, o commando superior preferia a

transmissão telephonica e o official, de regresso do quasi inútil

serviço, sofiria na rua do Ouro, perto da rua S. Nicolau, e na

rua de S. Julião, as investidas da populaça, anciosa de lhe im-

pedir o caminho.

Mercê de serenidade e mais ainda da mal definida situa-

ção revolucionaria, lograva escapar aos ataques, á pedra, e vol-

tando ao local onde estacionava lanceiros, ao coronel Albuquer-

que historiava o resultado dos seus passos.

Pouco depois chegavam as baterias, sob o commando do

capitão Júlio de Faria Machado Vieira.

Ao seu apparecimento e no meio da barafunda de tropas,

alguém aventou o erro do bombardeio, citando falsamente o

não constar cousa certa sobre a agitação no quartel.

Desmentiu-se.

Logo outro fez salientar a existência de famílias dos offi-

ciaes no edifício de Alcântara e até o reflexo do estabelecer da

lucta próximo do palácio real.

Resolvido foi a remessa de um enviado ao quartel, para o

intimar a render se se dentro de i 5 minutos não viesse um of-

ficial superior garantir o facto de haver tranquillidade no quar-

tel.

O emissário não regressou.

O commandante revolucionário de Alcântara, 1.** tenente

Ladislau Parreira, recebendo a intimação encolhera os hombros
e mandara metter o sargento communicador na linha de fogo

para a defesa da Republica.
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Entretanto e registando o não regresso do emissário, o co-

ronel Alfredo Albuquerque, mandava collocar uma peça no jar-

dim do largo das Necessidades, outra junto á rampa das Neces-

sidades, pelo lado da Praça das Armas e outra na parada do

quartel da guarda municipal.

Ia começar o bombardeamento, quando pelo telephone era

de novo chamado o commandante das íorças.

Ali recebia, lelephonicamente, ordem do chefe do estado

maior, para marchar com as baterias, lanceiros e infantaria 2,

sobre c Alto da Penitenciaria, para ataque á Rotunda.

Debalde o coronel Albuquerque, tez salientar, não só a con-

veniência de combate ao quartel de Alcântara, como as disposi-

ções já tomadas para esse efieito.

Insistiu se enérgico no retrocesso e houve que obedecer.

Quiz dar-se essa orientação, como tendo origem nos traba-

lhos revolucionários do quartel general, onde a rebellião impe-

rava.

Não faltou, egualmente, quem attribuisse a contra ordem a

abuso do nome do coronel Joaquim de Castro,

N'este ponto, as allegações cahiram e veremos o próprio co-

ronel Albuquerque, descrever (») a scena, comoconfiante na ordem

e aitribuindo-lhe origem directa do quartel general:

tAcceite o facto como me cumpria, perguntei o itenerario

que queriam que a força levasse. Respondeu-me a divisão: Cam-

po de Ourique, Arco do Carvalhão, Campolide e Penite.iciaria.»

Resposta minha

:

« — Como seguramente do que se trata é atacar já os re-

voltosos, se me dá licença deixe-lhe observar o seguinte : as nos-

sas forças estão na Estrella, e por consequência para conseguir

esse resultado, o melhor é apoderarmo-nos já do largo do Rato

que é periissimo, e estabelecidos ali alguma cousa havemos de

lazer pela rua Alexandre Herculano e circumvizinhas. Estou

convencido de que occupando o largo do Rato poderemos ficar

senhores da situação.» Resposta do sr. coronel Castro— «Não;

é indispensável fazer o que eu lhe acabo de dizer, por isso que

(*) Joaquim Leitão— nOs Cem Dias Funestos», pagina 222,



5Õ4 ARMANDO RIBEIRO

quando essas torças chegarem á Penitenciaria e começarem a

atacar os revoltosos pela rectaguirda, esse ataque será secunda-

do na frente pelas forças que occupam a Praça dos Restaura-

dores e o Rocio.

« — Ataque que nunca se eôectuou.

t — Nunca! As tropas que occupavam a Praça dos Restau-

radores e o Rocio nunca sairam dos logares tomados desde a

meia noite de 3 de Outubro. Mas deixe-me acabar de lhe con-

tar o dialogo com o Quartel General : aV. Ex." sabe que lôrças

teem lá os revoltosos ?d perguntei eu.

w — Parece que 1 5 boccas de fogo e mil homens.

« — Ainda assim, insisti, talvez não fosse mau fazer o que

eu disse.

« — Não, sigam já, e, ouça, diga tudo isto ao Bess>.»

«Foi então que communiquei que o coronel Bessa não que-

ria tomar o commando das forças; acompanhando o regimento,

sim, mas recusandose a intervir em cousa alguma.

a — Bem, dirija o Albuquerque tudo!»

«Assente a missão que me acabava de ser conãada, segui

com o capitão Vieira e as baterias sob o seu commando para

a rua do Patrocínio. Só lá é que fui saber que durante a minha
ausência se dera no Campo de Ourique o primeiro recontro

dos revoltosos com algumas das nossas forças, a Guarda Muni-

cipal da Estrella e o pelotão de lanceiros commandadcs ptlo as-

pirante Torres »

Reivindicavase internamente para o chefe de estado maior

a responsabilidade, grave, do retrocesso no plano, e ainda o ca-

pitão Alfredo Pereira Martins de Lemos, salientaria (•) bem esse

ponto, coUocando fora de arguições, o chefe da divisão, general

Raphael Gorjão:

«Quando chegou a noticia de que os marinheiros também
se tinham revoltado, foi dada ordem ao regimento de infanta-

ria í, e ás boccas de fogo do grupo a cavallo de Queluz, para

fazerem fogo sobre o quartel dos marinheiros. Houve depois

{*) "Da Monarchia á Republica») pagina 138.
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uma contra-ordem— que não partiu do general — para que a

artilharia não atirasse sobre aquelle quartel.»

O coronel José Joaquim de Castro, justificou (•) porém

assim essa retirada, patenteando ainda que, de tacto a ordenara,

com base nas informações vindas da Estrella:

«O Quartel General teve o cuidado de procurar estar em
ligação cora as baterias a cavallo, ordenando-lhe que marchasse

de Queluz sobre o quartel de cavallaria 2 com todas as medi-

das de segurança, e depois para as Necessidades por Alcântara,

avisando sempre as chegadas a esses pontos, pois tornava-se ne-

cessário ainda definir a sua missão.

«Quando tive conhecimento da sua chegada ás Necessida-

des, recebia ao mesmo tempo, noticia de que uma grande mas

sa de revoltosos tinha entrado no quartel de marinheiros para

se armarem.

«Foi dada ordem á bateria para que procurasse metter al-

gumas granadas no quartel a fim de os dispersar, sendo obser-

vado que era difficii, por se correr o risco de offender os offi-

ciaes que se achavam presos no quartel c as famílias que tam-

bém ali se encontravam.

«E em vista d*isso obtemperei que se procedesse em harmo-

nia com as circumstancias, reíirando-se com brevidade para

reunir no largo da Estrella a infantaria 2 e cavallaria 2, a fim

de irem ao ataque da Rotunda, sob o commando do general

Carvalhal. Eis a explicação da retirada da artilharia, baseada prin-

cipalmente na necessidade de não demorar o ataque á Rotun-

da.»

E' certo que o chefe do governo procuraria atirar sobre o

commandante de lanceiros a inteira responsabilidade do retro-

cesso e isso apparece na obra tA Força Publica na Revolu-

ção.»

Todavia, se de péssima táctica ou de manifesta inércia foi

a espectativa durante o incidente entre as baterias do capitão

revolucionário Sá Cardoso e a guarda municipal da 4.^ compa-

nhia na rua Ferreira Borges, collocada fica distante das argui-

(#^ «Diaiio doa Vencidos», por Joaquim Leitão —Pagina 326.
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ções da reconsideração do bombardeio do quartel de Alcântara

a attitude do coronel Albuquerque, se bem que, sem provas,

invocado íosse o seu nome como o do offi:ial adverso, por hu-

manitário appello, á investida sobre o toco revolucionário da

chefia do tenente Parreira.

Assim, quando este sonhava com a violência d'um ataque,

surgiulhe o inesperado d*uma retirada.

A columna, evolucionando para o novo preparado desaire,

citrado no segunio retrocesso, d'essa vez dos altos da Peniten-

ciaria, fez crear animes aos revoltosos, que um pequeno núcleo

de cavallaria procurou contrariar.

Um esquadrão tentou uma carga sobre o povo revoltado.

A* bala responderam á bala, mas, quando em tropel, a sol-

dadesca procurava derrubar á espada esse todo exaltado, uma
clareira se abriu.

A tropa era envolvida, apertada.

Depois o povo alargou o circulo e retrocedeu.

Não se importou dos que cabiam.

Eram as victimas que se deviam immolar ao movimento.

Não comprehendendo o acto os soldados ganharam terreno.

Avançaram.

As bombas tormavam então o obstáculo, deixando victimas,

por sua vez.

Era mais uma partida perdida.

Dez praças desmontadas, fizeram causa commum com os re-

voltosos.

Os poucos restantes retrocederam e foram reunir-seá guarda

municipal e parte de intantaria, dispostas na deteza do palácio

das Necessidades.

Inertes se mantinham, destacando apenas fracções para o

combate, em vez de em acção conjuncta esmagar o movimento,

deflendendo a residência realenga com menos numeroso activo.

Como que para lhes patentear a inefficacia do acto, aos re-

voltosos dos navios se fez aviso para mais enérgico procedimen-

to, de profundo abalo moral, e que veremos já executar.

Um incidente contribuiu para sobresaltos, a que não soube

eximir-se caçadores 2.
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Desconhecendo que não lôra em absoluto a adhesao de in-

fantaria i6, estabeleceu alarme a chegada da parte do regimen-

to que não foi para a Rotunda.

Pez-se tiroteio, e de Alcântara, emquanto o equivoco se não

desmanchava, respondia-se com fogo vivo, crentes n'um ataque

que previamente íôra annunciado e cujo inicio exposto pelo

commerciante José Nogueira, apresenta bem todo o aspecto de

essa singular situação dos corpos do exercito para com o regi-

men ;

«De ahi a pouco chegavam ainda dois sargentos de mari-

nha, que pediam para falar aos oficiaes, e d'el!es, soube depois

que vinham annunciar, da parte docoronel de caçadores um
novo ataque. E, eflectivamente, o ataque deu-se, porém sem re-

sultado para elles.»

Vendo o tiroteio, infantaria i, secundava-o.

Procurando um ataque simultâneo pelo lado da rua 24 de

Julho, alguns grupos civis, audaciosos, abandonaram o quartel,

indo occultar-se defronte, para fazer togo, atravez de uns inter-

t\cios do tapume da estancia de madeiras, José Lino.

A táctica, de conveniência e de intuição, que os rebeldes at-

tribuiam aos presumidos fieis, não teve rebate n'estes, e conven-

cidos os deflensores do quartel de Alcântara que nenhum duplo

assalto se premeditava, mas apenas um apparato de combate, de

ní>vo abandonaram a rua, em transito aberto para os revoltosos,

regressando ao edifício.

Da parada se travou combate.

Heroe, uma creança, franzina, esquelética, o ajudante de

terreiro da fabrica de bolachas da Pampulha, Cândido Augusto,

de I7 annos, isolado foi retorquir aos tiros do regimento, trans-

formando em escudo uma palmeira ali plantada.

A carabma queimou-lhe as mãos, mas tez fogo ininterru-

pto.

O enthusiasmo levou o a deitar meio corpo fora do baluarte

que escolhera.

A creança caiu n*um retumbante «viva á Republica!»

Uma bala a ferira, attingindo-lhe a perna esquerda, onde

teve depois operação dotemur pelos drs. Vasconcellos e Sá e Jay-

VOL. III — FL. 70
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me dos Santos Faria, feita no hospital de marinha, d'onde só

sahiria a 23 de Abril do anno seguinte.

Baqueou o pequeno heroe, trazendo o desespero aos compa-

nheiros que elle aliás animou e incitou com a sua coragem

singular.

Vejamos o descrever pessoal (•) d*essa situação emocionante,

esse histórico pormenor da tarde de 4 do quartel de marinhei-

ros :

«Quando o serviço, na fabrica da Pampulha, onde traba-

lhava, cessou, elle, em vez de conforme o costume, se metter na

cama, estendeu-se vestido no corredor que serve os differentes

dormitórios dos operários, esperando anciosamente que o annun-

ciado signal se fizesse ouvir no Tejo.

« — Não preguei olho toda a noite. A's duas horas em pon-

to, quando os tiros de peça soaram, não tive mais que levantar-

me e correr ao quartel de marinheiros.

«Era precisamente o momento em que chegava o primeiro

grupo de revolucionários. Metti-me no meio d'elles e seguimos

todos para o portão da parada, do lado de cima, onde um gru-

mete immediatamente nos franqueou a entrada Não tivemos

muito tempo que esperar, porque d'ahi a meia hora, se tanto,

travava-se o primeiro combate com os regimentos de cavallaria

2 6 4, que avançavam pela rua 24 de Julho. N'esse tempo, po-

rém, já eu aprendera a manejar a carabina, pois a distribuição

de armas fora feita logo á entrada. E assim, quando o tiroteio

começou, eu estava ao lado dos outros em linha de fogo, não

arreando emquanto o inimigo não bateu em retirada. Depois

não tivemos mais combates sérios durante a manha. Ahi por

volta do meio dia, ou uma hora, começámos a ser atacados por

caçadores 2 e infantaria i, que defifendiam o palácio das Neces-

sidades. Não nos apanharam de surpreza, porque a gente esteve

sempre a postos. Por signal, até um grupo de que eu fiz parte

tinha sabido para a estancia de madeiras do Lino, que fica em
frente, a fim de fazer fogo d'ali, atravez das frestas do tapume,

se o inimigo se lembrasse de voltar a atacar o quartel pela rua

(*) «A Capital» de 8 de Abril de 1911.
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24 de Julho. Como não houvesse nada, voltámos para a parada,

e ali nos encontrávamos todos quando começou o tiroteio dos

que def[end'am as Necessidades. N'essa occasião é que íoi o

diabo. No sitio onde eu estava havia uma palmeira grossa, e de

ao pé d'ella viase melhor os inimigos.

«Alguns camaradas disseram-me que não fosse para lá, pois

arriscavame também a ser visto por elles. Eu porérr., não 6z

caso, porque, como sou magro, ficava todo encoberto pelo tron-

co da arvore. E, effectivamente, lá estive bastante tempo sem

ser attingido por nenhuma bala.

«— Mas não subiu para cima da palmeira?

«O nosso interlocutor olha-nos com espanto.

— Eu subia lá para cima da palmeira! Estive sempre mui-

to encolhido atraz do tronco e só quando fazia a pontaria é que

sem querer, deitava um pé mais á frente. F^oi n'uma d'essas cc-

casiÕes que uma bala me pilhou a perna. Apezar da dor, no pri-

meiro instante, não ser muito grande, tui-me ao chão, porque

a perna linha ficado partida. Ainda me arrastei para traz de

uma taboas onde estavam alguns camaradas. Mas n'essa occa-

sião não tive remédio senão arrear, porque as dores começavam

a ser horríveis.»

Erguido, era retirado do posto da lucta, ás costas de um
meço de pharmacia, para a ambulância do quartel, d'onde em
galera transitou para o hospital, que abandonava seis mezes de-

pois, apoz três graves operações.

O pequeno heroe escreveu sem o saber, uma das paginas

mais commoventes da revolta.

Era o humilde, sacrificandose pelo ideal da republica.

Era a creança rachitica, de descuidada instrucção, cahindo

de sorriso nos lábios, a mão convulsa apertando ainda a cara-

bina, indiâerenie ao rasto enorme de sangue, do seu sangue de

plebeu, para que nem uma só palavra de desesperança, obscu-

recesse a ousada loucura dos que ficavam proseguindo a obra

que era sua também.

O tiro, aliás, teve a base, dissese, da ordem de mais vigo-

roso ataque ás Necessidades.

Houve a phrase:
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— Lá vae o pequeno, mas o «radioso», que é pequeno tam-

bém, ha de pagal-o pelo que é!

Se D. Manuel não puzesse entre a revolução e elle a distan-

cia da fronteira, o revolucionário anonymo, teria decerto para

com o soberano, e evocando a queda do revolucionario-creança

o ódio que ao Delphim de França votou o sapateiro Simão.

Dos navios começava pouco depois a acção do bombardea-

mento ás Necessidades.

Mas, como se venceu os sobresaltos iniciaes?

Vamos analysar o que se passava a bordo.



VI

Nos navios — As primeiras noticias recebida» no «Adamastor». = A
situação do «S. Raptiael».—A attitade do cruzador «D Carlos»—
A posse do «S Bapliael»=0 tenente Tito de Moraes impondo se

á offlcialidade do navio.—A coragem vencendo a força. = Expe-
dição da ordem para o bombardeamento do palácio real = De
perda em perda.=A primeira granada.

nascer do dia colhera os revoltados dos navios,

ancorados a leste do quartel de Alcântara, n*uma

situação enervante e de indecisões.

Estavam sós.

De terra nem um auxilio.

Cousa alguma se sabia.

No «Adamastor», os rebeldes a tudo resol-

vidos, viram despertar o sol sem que ajudados fossem e sem

que se lhes deparasse qualquer dos officiaes destinados a accio-

nar nos cruzadores.

De terra vinha a impressão de lucta.

Combatia-se na margem norte e exaltados os ânimos an-

davam na margem sul, d'onde as praças, mandadas buscar

mantimentos, haviam trazido esperanças e alegrias, peles suc-

cessos de Almada.

Assim, pondo de parte desesperos, firmou-se a espectativa

até que á talla alguém viesse, para noticias da capital e para o

sollicitar de ordens a quem da revolução, as podesse dar.

Possuia já a sedição a corveta «Mindello», servindo de de-

posito de pólvora.
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Um troço de marinheiros, sob o commando do marinheiro

Zacharias, apossando-se de um vapor da Alfandega, deram-lhe

a abordagem, cerca das y horas da manhã.

Ali exigiram do encarregado de bordo a entrega de todas

as armas Mannlicher existentes.

Ante a resposta de que não tinha as chaves dos paioes, eram
estes arrombados pelos revolucionários, trazendo para o «Ada-

mastor» as armas necessárias.

Do «S. Raphael» estava segura a adhesao, patenteada na

obediência ao signal do «Adamastor», para a salva ao subir da

bandeira da revolta.

D*ali se solicitavam porém ofificiaes, por se affigurar perigo-

so o estado do navio sob o commando de simples marinheiros

e ainda encontrando-se a bordo a oficialidade não adherente.

O «D. Carlos» mantinha a bandeira azul e branca, como
indicio de uma ameaça para os rebeldes, aliás promptos para

todas as contingências.

Prescrutando ancioso o horisonte, lobrigava o tenente Cabe-

çadas um vapor de carreira, onde iam os revolucionários, que

tinham proclamado a republica na Outra Banda, e entre elles

Hermano Neves, Estevão Pimentel, Victorino dos Santos, Mário

Malheiros e Jayme Teixeira.

Mostrou lhes a necessidade de tazer communicaçÕes para

terra.

Desembarcados os grupos no Terreiro do Paço, com desti-

no ao quartel de marinheiros e á Rotunda, os revolucionários

Mário Malheiros, Estevam Pimentel, Jayme Teixeira, José Joa-

quim da Costa, chefe das officinas de torneiro da fabrica Moniz
Galvão, Josué Carlos Munoz, encarregado das officinas metalúr-

gicas do Instituto Pasteur e Júlio Victorino dos Santos, cm bar-

co se dirigiam ao «Adamastor»,

Teve Mendes Cabeçadas, novas optimistas do movimento,
e transmittia para o quartel de marinheiros, com a descripção

breve dos successos do cruzador, umas informações de que ás lo
horas estava prompto a navegar e que, se necessário lôsse, mais
lesto marcharia o «S. Raphael», bastando que tivesse regular

commando.
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Incumbia na despedida o revolucionário Júlio Victorino dos

Santos, da missão especial de ali sollicitar officiaes, principal-

mente para o «S. Raphael». (*)

«Chegados á íalla com o tenente Cabeçadas, depois de lhe

dar-mos as noticias mais animadoras de terra, disse-nos o mes-

mo que no fS. Raphael», poderia-mos sujeitar a um fracasso,

visto que os officiaes que estavam a bordo não aderiram e co-

mo os do «D. Carlos» também não, pedia que lhe levasse-mos

officiaes afim de que tal não succedesse, fui eu um dos que disse

ao tenente Cabeçadas e á marinhagem depois de animal-os o

mais possível. Aguentem-se rapazes, que eu doulhes a minha

palavra que vou buscar officiaes para bordo, seguiram se uns vi-

vas «A* Republica» e dirigimo-nos para terra, alvitrando o pri-

meiro grupo que deveriamos dirigir para o Cães do Sodré afim

de irem íallar ao cidadão Simões Raposo no que eu não estive

d'accordo, pois o principal n'esta occasião era ir buscar officiaes

e o mais provável era ir encontral-os no Quartel, concordaram

com a minha opinião e para lá nos dirigimos desembarcando

nós n*umas escadas de pedra, quasi na frente da Rocha do Con-

de d'Obidos; pagou-se ao fragateiro e dirigimo-nos pela muralha

íóra; passava n'esta occasião o meu amigo Manuel Maria d'01i-

veira Gomes, morador na rua de S. Bento, 3 2, 1.°, que vinha

dos lados de Alcântara e avisou-nos de que não fossemos para

baixo pois estávamos sujeitos a sermos fuzilados por infantaria

I.— N*esta occasião voltei-me para todos que me acompanha-

vam e disse-lhes

:

«Demos a nossa palavra de que iamos buscar officiaes e co-

mo tal não devemos retroceder» — com o que concordaram José

Cosia e José Minoz e continua-mos avançando, no entanto os

outros três companheiros íoram-se deixando ficar para traz, creio

que devido ao «cansaço» e quando chegámos á parada do Quar-

tel já os tinha-mos perdido de vista.» (*•)

Entretanto chegavam ao «Adamastor» noticias do tD Car-

los».

(*J «Notas Verídicas = Apcntameut08 para a Historia da Revolução»^
por Júlio Victorino dos Santos.

(**) Observámos a exacta graphia do livro.=N d'A.
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Do cruzador se deitou pela borda íóra, um marinheiro.

Estabeleceu-se o alarme, pensando em acontecimentos gra-

ves que ae tivesse dado.

O marujo, porém, o i.° artilheiro 8487 Benjamim Maga-
lhães, a nado chegava ao «Adamastor», apresentando-se ao 2.°

tenente Mendes Cabeçadas para communicar a situação do na-

vio.

As praças mantinham ali a sua attitude de insubmissas.

A officialidade, comtudo, armada, a distancia collocava os

revoltosos, desarmados.

Havia a marinhagem procurado impedir o arvorar, ás 8 ho-

ras, da bandeira azul e branca.

Feita foi a segunda tentativa de sublevação, acclamando a

Republica.

Os oflBciaes tinham porém imposto o executar do acto, e o

pavilhão monarchico subiu ao mastro grande, com todas as hon-

ras da ordenança, e ante os agaloados, armados de pistola.

Aproveitando o almoço d'elles, e durante o qual a vigilân-

cia afirouxára, resolveu a m.aruja enviar um delegado que tosse

expor a extranha situação de uns e de outros.

DiflBcil era proseguir n*essa posição periclitante de mutua
espcctativa.

Suscitada a tomadia violenta do «D. Carlos», viu-se a iní-

possibilidade.

A quem devia ser incumbido o commetimento ?

E como, se nem um vapor havia e o «Adamastor» não po-

dia executar a acção?

O t Adamastor» nada podia íazcr.

Sem ordens, sem um exacto conhecimento dos successos

terrestres, que influiram mais ou menos nas intenções dos navios,

limitcu-se a registar o aviso do emissário do cD. Carlos» e a

determinar- lhes a espera de soccorro.

Deviam sustcntar-se quanto possível, aguardando as anor-

malidades externas ou internas.

O marinheiro, a nado regresson ao navio, onde foi levar a

nota d'uma má impressão.
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Por esse tempo chegavam ao quartel de Alcântara os civis

que haviam chegado á íalla com o tenente Mendes Cabeçadas.

Vimos já como o grupo revolucionário se desempenhou da

missão.

Arriscada loi, pelo presumível receio de que aos rebeldes es-

tivessem reservadas estranhas repressões, mas bem mais arris-

cada seria se as tropas collocadas como deffensoras da realeza a

sério houvessem tomado a incumbência.

Se livres de obstáculos os três revolucionários conseguiram

a cabal satisfação da promessa íeita, salvo de contrariedades se

ettectuou o embarque com o tenente Tito de Moraes, eíiectuado

sob as vistas do regimento de intantaria 1 :

«Durante o nosso trajecto até embarcarmos nada houve de

anormal (embora estivéssemos em risco de sermos chacinados

por intantaria visto ter-mos de passar muito próximo do local on-

de elles estavam inirincheirados.i» (*)

Um vapor conduzia ao «Adamastor», alem do 2/ tenente

Tito de Moraes, José Joaquim da Costa, Josué Carlos Munoz e

Júlio Victorino dos Santos, os metallurgicos António Faria e Adol-

pho Rodrigues, o engenheiro mechanico, António Vaz Gomes,
logo destinado para o trabalho com os pholophotes, e o ajudante

de serralheiro Joaquim Marques.

O tenente, informado era pelo commandante,occasional, do

«Adamastor», da situação critica dos outros navios, impondo se

não só a mudança de attitude do «D, Carlos», permanente

ameaça, como a solução da espectativa do «S Raphael».

Oflerecia mais seguro aspecto de ser breve resolvido o caso

d'e5te cruzador.

O «D. Carlos» viu-se que permanecia desafíecto á democra-
cia e um ataque em pleno dia, com gente mal municiada, es

marinheiros sem armamento, poderia traduzir-se n*uma derroca-

(*) «Notas Veridicasu — por JuIio Victorino do3 Saotos, pagina 13.

voL. Ill — ri. 71
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da, compromettedora mesmo para o estado republicanisado dos

dois outros navios.

Urgia ainda auxiliar o quartel de marinheiros, mal provido

de combatentes práticos.

A tomadia do «D. Carlos» foi posta á margem.

Um liquidar de contingências, o definir de circumstancias

pela officialidade, teria sido a quebra de um dos mais fortes elos

dos da revolução.

Um lance de audácia, n'aquellas primeiras horas do dia 4,
e a monarchia teria tido talvez ganha a sua causa.

Não o quiz assim a estrella que presidia ao destino de D.

Manuel II, como rei de Portugal.

O rasgo de audácia estava a cargo dos revoltosos.

Quando os oflBciaes do «D. Carlos» lhe quizeram oppor o

seu denodo, tarde era já.

A noite descera como auxiliar de astúcia t de tragedias.

De instante foi pois afíastada a ideia da posse do cruza-

dor, ainda fiel á bandeira branca-azul.

Vejamos n'esse ponto, o relatório do 2.° tenente Tito de Mo-

raes, intitulado cA acção do S. Raphael no bombardeamento

das Necessidades e na tomadia do «D. Carloss ;»

«Sabi pela porta Sul, acompanhado de 4 populares arma-

dos, e embarcámos no cães, em Alcântara, em um vaporsito

que promptamente se poz á nossa disposição, levando-nos a bor-

do do «Adamastor», onde o tenente Cabeçadas me confirmou

tudo que nós tínhamos sabido no quartel. Alvitrou elle que se

fosse logo ao «D. Carlos» obrigar os officiaes a renderem-se, pois

que ali, um, relativamente pequeno, numero, armado de pisto-

laSj tendo conseguido apoderar-sc das chaves dos paioes, impe-

dia que a guarnição, que tcda estava também do nosso lado, se

armasse para adherir á Revolução. Não podia, porém, aquelle

navio pôr entraves ás ordens que cu levava, pois não podia ata-

car-nos, ao passo que, se fossemos nós atacal-o, demorávamos o

desembarque das forças em Alcantsra.

«Por este motivo, resolvi não me importar com aquelle na-

vio, nem com os demais que ainda não tinham adherido ao mo-
vimento (dos quaes, também, só a fragata «D. Fernando» nos
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poderia fazer mal, se não estivesse com as peças atracadas) e se-

gui logo para o tS- Raphael», para o conduzir a Alcântara. O
mesmo vaporsito me conduziu áquelle cruzador, com os popu-

lares que me acompanhavam e com as praças do «Adamastor»

que poderam ser dispensadas das guarnições das peças, do ser-

viço de fogo e dos outros serviços de bordo, convenientemente

armadas.»

De idêntica opinião não foi o tenente Cabeçadas, que não só

a expoz ao tenente Tito de Moraes, como a citou no «livro de

serviço do cruzador «Adamastor»:»

«Pouco depois, veiu a bordo d'este navio o senhor tenente

Tito de Moraes, a quem informei do que havia. Deu-me ordem

para lhe dar toda a gente disponível, o que fiz, ficando apenas

com o pessoal constante da relação junta, e foi tomar o com-

mando do «S. Raphael», levando comsigo a força d'este navio.

Propuz a tomada do «D. Carlos» antes de partimos para Alcân-

tara, o que se não fez pela pressa de levar soccorros á gente do

quartel de marinheiros; foi uma falta que podia ser irrepará-

vel.»

Mais fácil presa era comtjdo a do «S. Raphael», com o des-

bravado caminho, e ainda de desespero era talvez o posto do

quartel de marinheiros.

Mostrou-se pois apenas a necessidade de abordar ao cruza-

dor, já de posse da revolução.

Tito de Moraes exigia ao 2.° tenente Cabeçadas toda a ma-

rinhagem disponivel, para actuar ali e soccorrer Alcântara.

Encarregando o mesmo official de fazer avançar o «Ada-

mastor» até á frente do quartel, o 2.° tenente Tito de Moraes,

com 3o praças e os revolucionários que o haviam acompanha-

do primeiro, (•) desceu para o vapor que mandou endireitar

áquelle navio.

(•) Alguns d epoimentos meaeioDam qne com elles foram Estevão Pi-

mentel, Jajme Teixeira e Maria Malheiros, mas não os citam nenhum dos

relatórios cfficiaes, ou sejam os dos tenentes José Mendes Cabeçadas Jú-

nior, António Ladislau Parreira e Tito Augusto de Moraes, nem o relatório

com o visto do tenente Parreira, feito pelo revolucionário Júlio Victorino dos

Santos e intitulado «Notas Veridica8=Apontamentos para a Historia da Re-
voluçãou = N. d'A.
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Disse-se o íeito realisado ás 4 horas da madrugada de 4.

Certo é todavia que o oíficial destinado para o executar pe-

lo quartel de marinheiros, só foi para o «S. Raphael» depois

das 11 horas da manha:
«São onze horas da manha. Tito Augusto de Moraes é o

único officiai que então podia ser dispensado. Embarcaram com
elle Estevão Pimentel, Jayme Teixeira e Victorino de Sousa.

No «Adamastor» entram na talua 3o marinheiros, e aproa se

ao «S. Raphael». (*)

A bordo havia, a par da intrepidez, um pouco de receio.

Existia o isolamento quasi.

O aspecto, de espectativa, do «Adamastor», não era para

animar.

E' certo que proscguia hasteada no quartel de Alcântara a

b.ndeira da revolução, mas a falta dos ofiBciaes adherentes e

mais ainda de Cândido dos Reis, começava a levar aos espíritos

dos rebeldes uma progressiva descrença.

Comtudo, logo de manhã, e obedecendo a uma ordem da

majoria, fizeram transportar para terra, no escaler a vapor, o fe-

rido commandante, substituído a bordo por um simples mari-

nheiro, José de Carvalho, fazendo de immediato, outro, José

Malta e de ofiBciaes, os conductores de machinas. , .

De regresso de terra, o i.* machinista do navio, João Au-
gusto Madeira^ más novas trouxe:

«Eram sete horas e meia da manha quando o primeiro ma-
chinista do navio, João Augusto Madeira, de quem a guarnição

muito esperava, se apresentou a bordo dizendo que estava tudo

perdido. Os artilheiros José Malta e José de Carvalho riram-see

disseram-lhe para ir ver se havia já pressão para a machina
íunccionar, ao que se recusou chamando-lhes malucos e reco-

lhendo ao seu camarote onde se fechou por dentro.» (•)

A despeito da descrença nos pessimismos, o avançar das ho-

ras, sem auxilio, originou que rasão fosse dada a João Madeira.

(•) Como triumphou a Republica = Subsídios para a Historia da Revo-
lução de 4 de Outubro de 1910—2.'' edição=Pagina 116.

(**J A oKevoluçSo Portugueza» = Relatório de Machado Santos = Pa-
gina l07.
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PeUs 9 horas da manhã viram emfím approiímar-se um
vapor, e n'elle um official, reconhecido por revolucionário: Tito

de Moraes.

Este, enérgico, mandou preparar para atracar, emquanto den-

tro se esboçava uma attitude de surpreza.

Não lhe ia ser feita uma abordagem, mas proposta uma ca-

pitulação.

Dos ofiBciaes, desde a sublevação considerados prisioneiros,

destacouse o tenente Alves de Sousa, que inquiriu, do portaló,

.1a intenção de Tito de Moraes e sob que condições seriam con-

siderados e tomado o cruzador.

— Venho tomar o barco pela força armada, com o fim ex-

clusivo de secundar o movimento revolucionário.

E imperioso, para a maruja

;

— Arreia a escada.

Tito de Moraes, subiu, com os seus companheiros.

Um official interrogou-o ainda sobre a situação sua e dos col-

legas.

O tenente revolucionário, enérgico e indiflerente ao acto de

arrojo que praticava e sabedor da attitude que elles haviam as-

sumido, retorquiu:

— A situação dos senhores é a de presos á minha ordem e

teem de me acompanhar ao quartel de roarinneiros. Sobre a

posse do barco declaro por escripto e sobre minha palavra de

honra que o tomo pela força armada com o fim exclusivo de se-

cundar o movimento revolucionário.

E apoz

:

— Traze papel e tinta!

Emquanto um grumete correu a satisfazer a ordenação, o

oííicial proseguiu, encarando firme esses prisioneiros:

— Vou tazer-lhes a declaração por escripto, para que salvem

a sua responsabilidade no caso de fracassar o movimento. . .

Escreveu-a ante glacial silencio, methodico, sereno, como se

tosse não mandatário da Revolução, mas simples rabiscador de

um bilhete de cortezia.

Aprumou depois a estatura e leu pausado:
— «Eu, Tito Augusto de Moraes, segundo tenente da Ar-
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mada, declaro, sob minha palavra de honra, que tomo posse do
cruzador «S. Raphael» com o auxilio da força armada, e com o

fim exclusivo de secundar o movimento revolucionário.»

Satisfeitos por esse lado, insistiram pela regularisação das
suas situações.

O tenente Tito de Moraes, tiisou-lhes a de prisioneiros, com
a de immediato embarque para terra.

O dito era arrogante.

Os officiaes não adherentes, entreolharam-se e abrangeram
com a vista a marinhagem. Gomprehenderam que estavam bem
ao serviço da Republica.

Nada podiam fazer.

Era singular que os oflBciaes, com homenagem a bordo, na-

da tentassem, antes da chegada do enviado de Ladislau Parrei-

ra, para quebrar a penosa situação.

Ao reforço era inútil a resistência.

Vejamos o relatório do revolucionário Júlio Victorino dos
Santos, sobre essa scena única, eflectuada a bordo do «S. Ra-
phael»; (*)

«N*essa occasiao vieram novamente os officiaes ter com Ti-

to de Moraes, afim de saberem definitivamente qual a sua si-

tuação a bordo.

« — Visto os senhores não quererem adherir considerem se

presos, diáse-lhes Tito de Moraes.

íO tenente Alves de bousa, voltou-se para os restantes offi-

ciaes que o acompanhavam e disse:

« — Os senhores ouviram, é um official mais antigo que
nos diz isto— e dirigindose a Tito de Moraes:— acatamos as

vossas ordens, porém peço-vos para nos serem dadas por escripto.

«Tito de Moraes deu-lhes a palevra de honra que já lhes

passava a mesma e mandou-os recolher novamente aos cama-
rotes. »

Essa attitude convincente de submissão era perfeito contras-

te com a assumida durante a noite em que o tenente Alves de

Sousa, intemerato se coilocou ao lado do commandante.

(•) Notas verídicas. = Pagina li.
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Era â revolta desbravando o caminho aos sediciosos. . .

Tito de Moraes, mais commandante que todos esses homens
validos que voluntariamente entregavam a sua espada, não quiz

recusar as ordens por escripto, embora nos lábios tivesse um
sorriso irónico.

Redigiu-as entre os murmúrios dos marinheiros olhando os

officiaes desalentados.

— Cobardes! ciciaram.

Tito de Moraes, reprimiu o proseguir das injurias, que po-

diam constituir um incentivo a esses homens.

— Sentido! bradava, de sobrancelhas franzidas.

Procurou aquietar os marinheiros, espantados elles próprios

d'esse acto de submissão, que repudiariam, até cahir um a um,
se lhes não sorrisse a aureola da liberdade sobre o facho rutilo

da Revolta.

Inquiriu se prompto estava o navio a levantar ferro.

Novo emissário chegava do quartel de Alcântara.

Pedia-se o desembarque rápido do maior numero de maru-

jos, signaleiros, armas e muniç5es.

Mandou o tenente Tito de Moraes, avançar 8o homens e

preparar alguns cunhetes de pólvora

Os revoltosos appressaram-se a executar a determinação,

emquanto o ofiBcial, para que os camaradas prisioneiros não ti-

vessem a minima responsabilidade no Câso de fracasso da revol-

ta, escrevia o seguinte

:

« — AflBrmo que eu o tenente Tito Augusto de Moraes, sou o

único responsável pela requisição e entrega de cunhetes de pol-

vora e o desembarque de 8o praças do cruzador «S. RaphaeU.

Em pouco mais de meia hora se desenvolveram aquellas

scenas.

Era participado que as machinas já podiam funccionar e o

cruzador, levantando ferro, seguindo rio abaixo, ia fundear mais

próximo do quartel, fazendo, durante o trajecto, tiros de pólvo-

ra secca, para respeito a previstos ataques, não realisados.

Comprehendeu o tenente que afim de não surgirem con-

trariedades, lhe convinha seguir no vapor destinado a levar os

detidos para terra.
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Emquanto se procedia ao embarque das munições e d'uma

metralhadora H, automática, de 6™™,o5, chamava o machinista

João Augusto Madeira, republicano reconhecido, e entregava-lhe

o ccmmando do navio.

Madeira, como vimos», íôra o primeiro descrente, por sabe-

dor das noticias da madrugada, da íuga de revolucionários de

S. Paulo e do tracasso junto dos regimentos.

Refractário a violências, não soubera sem desgosto a ag-

gressão a Polycarpo de Azevedo.

Recusou pois, aliegando que embora perfilhasse o ideal de-

mocrático, não queria acompanhar o movimento, visto ter si-

do terido o commandante, capitão de íragata Polycarpo José

de Azevedo.

A's insistências corresponderam recusas e declarou consti-

tuir-se egualmente prisioneiro,

E, altivo, tomou logar entre os detidos acabrunhados.

O tenente Tito de Moraes, mal releito do espanto d'essa al-

titude, de novo reintegrava no commando o 1.° artilheiro José

de Carvalho que até então estivera de posse do cruzador.

De seguida determinou a sahida dos retidos nos cama-

rotes.

Desceram s lenciosos e entraram na íragata, onde os do

«Adamastor» lhes formavam vigilância.

O barco endireitou ao cães de Alcântara.

A meio do trajecto cruzava-se com um bote em que o com-

missario naval Marianno Martins que embarcara no Cães do

Sodré em mangas de camisa, para não ser reconhecido, ia ofle-

recer os serviços a Tito de Moraes.

— Mande, commandante, estou ás suas ordens!

— Vae tomar o commando do «S. Raphael». Eu levo signa-

leiros. Darei ordens!

Marianno Martins, interrogou então os camaradas que sabia

pertencer ao cruzador de que ia assumir a chefia:

— Então os senhores, não vêem?!. . .

Tito de Moraes, nobremente não salientou a prisão:

— Não; estes senhores vão para terra. Teem outro servi-

ço...
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Os prisioneiros curvaram a cabeça e só então Marianno

Martins comprehendeu: a Revolução nSo os conseguira ar-

rancar ás cadeias do seu juramento á Monarchia no exter-

tor. . .

A situação extranha, esse silencio emocinante, quebrouo a

marinhagem com uma saudação de enthusiasmo:

-— Viva a Republica!

Emquanto o bote ia levar ao «S. RaphaeU, o commandan-

le imposto pela revolta, o tenente Tito de Moraes, desembarcava

no cães ao abrigo dos depósitos ali existentes.

Dos submetiidos do «Adamastor» destacou-se o tenente Al-

ves de Sousa, para pedir a marcha sem ser entre a escolta.

Tito de Moraes, assim o auctorisava, mas sob palavra de

honra de que se iriam entregar ao quartel.

O compromisso era rigorosamente cumprido e os detidos

iam apresentar-se a Alcântara, como que n'uma guarda avança-

da dos rebeldes recem-desembarcados.

Estes entretanto, reuniam a si novos revolucionários ci-

vis, incumbidos do transporte das munições e da metralha-

dora.

Cada cunhete era entregue a dois homens, para conducção

revesada.

A peça ladearam-na quatro civis.

Os marinheiros marchavam envolvendo os conductores das

munições, e a coiumna seguia, a procurar sempre encobrir-se

com os diversos barracões collocados no curto trajecto.

Nenhum ataque houve e a salvo chegou tudo ao quartel.

De jubilo foi a chegada.

O retorço trouxe animação

Um rápido conselho de cfficiaes, suscitou a conveniência de

proceder enérgica e eficazmente.

Trocadas impressões, resolvidas controvérsias, assente ficava

o começo da acção naval, que devia promover o desalojamento

das torças envol /entes do quartel.

O i.° tenente Ladislau Parreira, redigia logo a ordem para

o «Adamastor» orientar o plano que lhe era comraettido e ao

aS. RaphaeU.

VOL, III ~ FL. 72
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Traçada n'um bocado de papel imperfeitamente cortado,

continha a deteiminação tormal : (*)

«Adamastor

Tome posição con-

veniente e bombardeie

immediatamente

Palácio Necessidades.

Nós ficamos aguardando

chegada das tropas revo-

lucionarias q-estão a

E*sie e mantemos
reducto quartel.

Cuidado com pontarias.

António Ladislau Parreira

José Carlos da Maia»

A ordem teria depois, para reconhecimento, a assignatura

de visto do tenente José Mendes Cabeçadas Júnior, comman-
dante do «Adamastor» no acto do bombardeamento.

Constituindo, mais tarde, documento notável da revolução,

apoz essas três assignaturas, reproduzidas ainda, outras se lhe

juntavam, em autographo, authenticando o histórico papel.

Eram ellas as de Machado Santos, Franklim Lamas, Fran-

cisco Cândido Gomes Lamas, Alexandre J. B. de Vasconcellos e

Sá, Tito Augusto de Moraes, Henrique da Costa Gomes, Ma-
rianno Martins, João Augusto de Andrade, Accacio Abilio Bo-

nito, Annibal de Sousa Dias, José Madeira, José Joaquim Mar-

ques da S.® Araújo, Júlio Victorino dos Santos, Jayme dos

Santos Pato, João Fiel Stokler.

Para cumprir o encargo, o tenente Tito de Moraes, passava

immediatamente a um barco com os revolucionários José Costa,

António Faria e Júlio Victorino dos Santos.

O «Adamastor» chegava a Alcântara, meia hora depois do

«S. Raphael».

A ordem eralhe entregue, na passagem, pelo civil Júlio

Victorino dos Santos, de mando do tenente Tito de Moraes.

(*) E' textual a disposição das palavras do histórico documento.
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A precipitação trouxe faltas.

D'ahi novos emis?arios para bordo, para que se remettes-

sem para terra, mais armas e caixas de fita.

Olvidou se, ainda, o communicar da exacta posição das for-

ças que pareciam constituir perigo para o quartel de Alcântara.

Novo desembarque se fez de civis.

N'essa altura, infantaria i julgou de mais as idas e vindas.

Uma companhia quiz avançar sobre o troço portador de mu-

nições do aS. Raphael».

Poi apenas simulacro de investida.

O commandante mandava retroceder e tudo passava incó-

lume:

«N*esta occisião fomos descobertos por soldados de infanta-

ria I, 03 quaes ainda chegaram a querer avançar, o que não fi-

zeram, creio que devido ao receio que de bordo os metralhassem

ou da «artilharia civil.» {*)

A attitude, de mera espectativa, dos regimentos que a mo-

narchia e os próprios revoltosos, julgavam de séria ameaça para

a sedição, foi de novo apreciada.

Não convinha uma situação duvidosa.

Urgia apressar acontecimentos, encaminhando tudo, ou pa-

ra a derrota, ou para a victoria.

O conselho resolvia ampliar a ordem assim levada para os

navios.

Em duplicado se redigia um complemento, pelo qual o

bombardeamento se estenderia até ao Paço das Necessidades.

A monarchia estava perdida.

A defeza não equivalia ao ataque. Este tinha por si convic-

ções, aqaella apenas envolta estava em ficções.

Assume n'este lance um alto alce histórico, o revolucioná-

rio Júlio Victorino dos Santos.

Foi elle o portador da ordem assignada pelo tenente Antó-

nio Ladislau Parreira, determinando o bombardeamento do pa-

lácio real.

(*) «Notas verídicas» =^ nApontamentos para a Historia da Revolução
^=por Juiio Victorino dos Sautos, pagina 15.
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Quiz-se dizer que tremulo a recebeu e tremulo a apresen*

tou a bordo do «S. Raphael», d*onde íoi transmittida ao «Ada-
mastor».

Emquanto do quartel de marinheiros se respondia a um ti-

roteio, o «S. Raphael» íazia dois tiros de peça para desalojar os

atacantes de Alcântara.

Desconhecida a exacta posição, no que não toram orienta

dos os artilheiros, íez-se íogo ao acaso

:

a De bordo, porém, não se viam as posições das praças fieis

á monarchia, e por isso foi bastante ao acaso que mandei dar

dois tiros de H. tr. 47 na direcção da Casa do Povo de Alcân-

tara, ao longo da qual corre a rua onde eu suppunha que esta-

vam aquellas forças.» (#)

Cumprida essa missão de sobresalto às forças presumidas

fieis, era recebida a segunda ordem.

Os navios endireitaram ás Necessidades.

O momento era solemne

O Silencio cedera o passo ás exclamações.

O povo, pelo cães, viu a manobra çia sabida dos navios, sem
o comprehender.

Breve ihe conheceria os fins.

Espalhada andava já, a nova, falsa, de que tomado lôra o

«D. Carlos» e o próprio orgao governamental «O Imparcial»,

(4 de Outubro de i9io) sem pensar no avigoramento de ener-

gia levado aos contrários, — se o eram, segundo as vehementes

accusaçÕes ao governo,— reproduzia com o facto de terem ban-

deira vermelha, o «S. Raphael» e o «S. Gabriel», a nova de to-

madia, ao meio dia, do cruzador «D. Carlos»,

Nascera a confusão do acto da posse do «S Raphael».

Os civis, não sabedores das suas intenções, seguiram attentos

essa mysteriosa rotina dos navios.

Passando junto ao a D. Carlos» onde fiuctuava ainda, altiva,

a bandeira azul e branca das glorias portuguezas, pensou-se a

bordo n'um ataque súbito do cruzador, renovada a supremacia

da oíScialidade.

(*) «A acção do S. Raphael no bombardeamento das Necessidades e na
tomada do D. Carlos» f^Relatorio do tenente Tito de Moraesj.
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Mas, como demonstração de submissa á causa da republica,

a marinhagem descobria se, perfilando-se em continência. . .

Vencida a distancia, houve o preparo para o lance de sen-

sação.

De instante houve um hesitar, mais de nevrose, não de re-

ceio.

A monarchia seguia de queda em queda, de perigo em pe-

rigo, de perda em perda. . .

A primeira granada fendeu os ares.

Disparara-a o «S. Raphael».



vil

o bombardeamento do Palácio Real

Os crazadores tomando posições =Qaeda do pavilhão reãl.=Granadas
sobre granadas =0 fim do bombardeamento =As mortes da rua
Maria Pia. = Rio acima. — Ataqae ã. municipal do Terreiro do
Paço = o semi abandono do quartel de marinheiros. = Destino
implacável.

ara execução da ordem temerária do i.° tenente

António Ladislau Parreira, se aprestaram cui-

dadosamente os dois cruzadores.

Ladislau Parreira, não inactivo, e para que,

n'um desespero as forças rodeantes do palácio,

não galgassem de subiio o trajecto d'ali a Alcân-

tara, para violenta posse do quartel, tez lançar o

pregão do avanço de 2000 marinheiros sob o commando do
vice-almirante Cândido dos Reis.

Elle, porém, já não podia assumir essa chefia, estireçado

além, no somno do mysterio chamado a morte.

Entretanto, a bordo do «Adamastor», o 2° tenente José

Mendes Cabeçadas Júnior, procedia attentamente á medição da

distancia com o talometro e á consulta das tabeliãs de tiro.

A maruja acarretou para junto das peças de 6,5™™e 10,
5*^°"

as respectivas munições,

A bordo do «S. Raphael», o tenente Tito Augusto de Mo-
raes, mandava preparar as peças de 47, de bombordo e estibor-

do e ainda as de i 5, collocadas a vante.
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Escolhiam-se os melhores artilheiros e,emíorma, se lhes re-

commendava a maior precisão de tiro para que as granadas não

actuassem em pontos diversos d'aquelles que deviam ser visa-

dos.

Os dois vasos de guerra collocaram se quasi a par, em Iren-

te das Necessidades.

Aprestaram-se as peças de 6,5.

Quizcram alguns revoltosos empregar as de i5, mas foram

recusados, de principio.

Despediram-se as primeiras granadas.

O «Adaiiastor» tazia certeiras pontarias.

N'um dado momento dois artilheiros conce''tavam entre si

um plano:

— Oh rapazes vocês querem ver como o pavilhão real

vem já abaixo em menos de nada?!. . ., disse o !.• artilheiro

n° 3709.

O projéctil rompeu o espaço.

Perdido esse, íez outro, com idêntico resultado.

Ao terceiro, a bala quebrando a adriça, operava a queda,

lenta, do estandarte vermelho com a coroa, symbolo da realeza.

Enorme grito de enthusiasmo assignalou a obra destruido-

ra e prophetica.

Pode dizer-se morta a monarchia.

As granadas succederam-se, abrindo claros enormes nas pa-

redes, estilhaçando vidros, tendendo as cantarias, por pontarias

certeiras do cabo artilheiro 772.

O «S. Raphael» eÔectuava o bombardeamento evolucionan-

do sempre, procurando posições.

Empregava assim as peças de bombordo e estibordo, com

as quaes tez um numero de tiros superior a 20 e ainda cinco

com a peça de vante.

O «Adamastor» fazia quasi idêntico numero áft tiros.

A* 40.* granada, reconheciam do quartel de marinheiros

haver sido cumprido o mandato, que secundado tora pelos tiros

d'ali e dos telhados da Companhia União Fabril.

A derrocada material estava promptae, como consequência,

o abalo moral assegurado.
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Era teito de Alcântara um signal para cessar o fogo, que du-

rara cerca de 2 horas.

No quartel, onde foi seguido attento o bombardeio, os cla-

rins entoavam a «marselheza» em quanto o vento fazia fluc-

tuar as bandeiras vermellias.

A acção estava conclusa.

Quiz envolver-se no bombardeamento o «D. Amélia» e des-

mentir o emprego de peças de i 5, vindo tudo exposto (*) n'uma

entrevista com «um marinheiro», que aliás desconhecia, em
parte, os successos das Necessidades:

«Hontem ás 9 horas da manha, quando a agitação era enor-

me e as ordens se transmittiam febrilmente no quartel general

da i.^ divisão militar, tivemos ensejo de palestrar com um ma-

rinheiro, que, de arma no braço aguardava muito perfilado as

ordens do sub chefe do EstadoMaior sr. tenente Cabrita.

«Trocaram-se algumas impresiÕesácêrca do bombardeamen-

to do Paço das Necessidades e havia quem afiBrmasse que a der-

rocada ali era completa, devido aos estragos causados pelo bom-

bardeamento feito pela artilharia de grande calibre.

«Sobre este assumpto o referido marinheiro informa-nos sol-

liciío e por uma forma severa, como que indignado por um
boato que podia ferir a forma correcta como tem procedido sem-

pre a briosa corporação a que pertence:

« — O bombardeamento do Paço das Necessidades foi feito

com peças de 6,5*. Não enipregámos um único tiro das peças

de I 5°, apesar do abundante numero de munições que possuia-

mos.

«O que succedeu porém foi não se ter extraviado um único

tiro, devido á maravilhosa pontaria de quem o executava.

«Vou contar-lhe um facto interessante, diz-nos o nosso inter-

locutor :

« — A bordo do «D. Amélia» havia dois rapazes que passam

por ser os melhores apontadores da armada, e um d'elles, vol-

tando se para nós, antes de disparar o primeiro tiro, disse-nos

enthusiasticamente

:

(*) «O Dia» de 7 de Outubro de 1910.
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«— Oh ! rapazes, vocês querem ver como o pavilhão real vem

já abaixo em menos de nada?

«Mal linha prolerido estas palavras, o projéctil chegue no es-

paço e a bandeira desce lentamente ao longo do mastro.

«A bala tinha quebrado a adriça!

«Calcule por este tacto, como se executaram os restantes ti-

ros íeitos pelo mesmo marinheiro.

«— Não fizeram então togo com as peças de i5°?

«— Não, senhor; garanto-lhe que não empregámos ainda um
único tiro d'esse material

!

«— E com as metralhadoras?

o— Serviram (requentes vezes. Se os caçadores tinham em
terra as metralhadoras que guarneciam o Paço das Necessida-

des, nós também lá tínhamos magníficos Hotckiss, que despe-

javam 63o tiros.

«— Com quantas praças iniciaram os marinheiros o movi-

mento revolucionário?

a— Éramos 9oo homens, dispostos a não abandonar o nosso

posto.

«Quando acommissaode Alcântara rtuniu, na noite do mo-

vimento, estávamos decididos a ir até ao fim, e tenho a certeza

— diz-nos o marinheiro muito convictamente— que se o mo-

vimento tem sido dominado em terra, haveria uma guerra civil

com uma mortandade como não haveria memoria.

«— Tinham então muitas munições?
«— O «S. Raphael» tinha 60:000 cartuchos para carabina, o

«Adamastor», 3o:ooo e o cD. Carlos», cuja guarnição estava

comnoscc comprometendo a não nos abandonar, tinha 63:ooo
projecteis a bordo.

«Isto para as espingardas, agora para as peças tínhamos Soo
tiros por bocca de togo.»

Na própria entrevista se frisa pois, na parte relativa a mu-
nições, os cfuzadores «S. Raphael» e «Adamastor», tem assen-

te ficando que o «D. Amélia» não teve acção no bombardea-

mento.

Este, segundo a sua derrota náutica, íundeava em Macau a

18 d'esse mez d'Outubro.

VOL. Ill — FL. 73
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Quanto ao emprego das peças de grande calibre, tSo repu-

diado, encontrasc assignalado no relatório ofiBcial do 2.° tenen-

te Tito de Moraes : (•)

fliPouco depois também recebi ordem para começar o bom*
bardeamento do palácio das Necessidades^ ordem que toi trans-

mittida ao «Adamastor». N'esse bombardeamento que durou

approximadamente duas horas, fizeram-se vinte e tantos tiros

com as peças de 47, dos dois bordos, porque andei sempre em
evoluções, á escolha de posição conveniente e cinco tiros com a

peça i5 de vante.»

Outro depoimento, o do 1.° tenente Victor de Sepúlveda, o

confirmava ainda: (**)

aNão querendo render-me, nem adherir, sahi immediata-

mente, levando para S. M. a Rainha uma lembrança, um esti-

lhaço de granada, prova de que os navios atiraram com peças

de 16.»

Certo é porém que, embora íôsse íeiío uso das metralhado-

ras de i5, os estragos oao assumiram as proporções que^ para

contentamento da parte popular revoltada, a «Lucta» citou,

apontando desmoronamentos do palácio e até o telhado abaten-

do. (**)

Abandonando a posição fronteiriça as Necessidades e igno-

rando os resultadoSj do bombardeio, os dois vasos de guerra vi-

nham de novo rio acima, espalhando o terror com os tiros leitos

sobre Alcântara.

Na rua das Fontainhas, uma granada do «S. Raphael» en-

trava n*uma casa de habitação, causando victimas.

Na rua Maria Pia, outra damnificáva fortemente um pré-

dio.

Outra ainda, (azia cinco victimas.

Quando o trabalhador, José da Silva, natural de Almoster,

sócio do Centro Republicano Bernardino Machado, morador na

(*J A acç.ão do «S. Raphael» no bombardeamento das Necessidades e na
tomada do «D. Carlos»^('iielatoiio do '2° tenente Tito de Moraes).

{**J Joaquim Leitão = «Diário dos Vencidos» pagina 2'27.

(***) «A Lucta» de õ de Outubro de l9iO.:i^Adeante reproduziremos o
trecho.
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rua Maria Pia, 48, sua mulher Joanna Paiva, Francisco da

Cosia, morador na mesma rua, 41, i.°, Maria Cândida Pereira,

residente no n.° 24 d'aquel!à rua e um trabalhador de nome
António, conversavam na rua sobre os acontecimentos, uma
granada disparada pelo «S. Raphael», explodindo, matava logo

os quatro primeiros, ferindo o ultimo.

A Êlha de Jos(* da Silva, Elvira Rosa, escapava, estando

perto.

Ao estrondo, cerrou os olhos, e quando es abriu, deparou-

se-lhe o trágico espectáculo dos esphacelados corpos do pae, da

mãe e seus companheiros.

Feito, incautamente, esse morticínio, na embriaguez do co-

lhido enthusiasmo, os navios vieram fundear em frente do quartel.

A despeito da fácil victoria ganha, não diminuíram os re-

ceios.

O ataque dos navios, a distancia, d*onde não podiam ser vi-

sados, se serviu para affirmar a inutilidade do «D. Carlos», em-

bora mantendo a bandeira azul e branca, não constituiria base

de segurança á revolução se a realeza ainda tivesse liames fir-

mes que ao solo portuguez a prendessem.

Por sua infelicidade, o palácio estava rodeado de tropas inú-

teis e que ao subir do pavilhão verde-rubro, symbolo da procla-

mada republica, ou se penitenciariam dos raros tiros oppostos á

turba sediciosa, ou proclamariam que em defeza da monarchia

nenhum haviam feito. . .

Estava observada uma espectativa, benévola.

»Mal interpretada pelos sediciosos, fez-lhes só ver urzes, car-

dos, no campo onde, aos clarões da victoria, o «verde» da rel-

vagem se casaria enthusiasticocom o «rubro» das papoulas.

N'essa hora indecisa do ataque ao real palácio, não foi vis-

to esse consorcio de cores, só realçado ao cântico já não prohibi-

do, da «Maria da Fonte» e da «Portugueza».

Só se notou ceu de borrasca e de tufão, embora o sol brilhas-

se rutilo e promissório.

N'um escaler de bordo vinha a terra, o revolucionário Jú-

lio Victorino dos Santos, para da parte do tenente Tito de Mo-

raes pedir ordens e vislumbrar incertezas.
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Reunido de novo o conselho, ventilaram-se graves probabi-

lidades.

Pensou se em effectivar uma libertação do cerco, por meio

da absorpção de todo o caminho até á Praça do Commercio, tra-

zendo ainda, como plano, ? envolvente das forças acampadas no

Rocio, collocadas de tal forma sob o pezo da Rotunda e d'e£se

novo retorço.

Era traçada uma ordem, para os dois navios protegerem

uma marcha, pela margem, sobre o Terreiro do Paço.

Mal a determinação chegava a bordo, novo signal era teito.

O conselho ponderara as contingências do momento.

As tropas que os revoltosos não conheciam como inertes, e

antes julgavam dispostas a lances arriscados, não se haviam ar*

redado dos seus postos.

A travessia terrestre, affigurou se-lhes perigosa, como de pe-

rigo se viu a permanência no quartel.

Seguros da Praça de Armas á Praça do Commercio, presu-

mido foi o itenerario de constante risco.

Não contavam com outros auxilios.

Pelos vigias, sabiam o Rocio occupado por caçadores 5 e

infantaria 5, e os correios e telegraphos deSendidos pela guarda

municipal.

De conjecturado pouco seguro efíeito era assim o combate

contra todos esses elementcs.

Problemática julgaram a contagem com o movimento se-

cundado pela Rotunda.

Era calculada critica a posição d'esta, se bem que segredo

houvesse sobre o escabroso conhecimento.

Do Alto da Avenida, instou-se pelo soccorro da armada, não

occultando receios os emissários de Machado Santos.

Por seu turno, do quartel de marinheiros fora resolvido en-

viar um emissário á Rotunda.

Escolhido foi o revolucionário Jayme Teixeira, que fizera

parte da expedição ao «S. Raphael», tomado tão sem custe.

Necessário era, para acabar com os successivos conflictos,

que Machado Santos avançasse sobre o Rocio, caminho de Al-

cântara, emquanto de bordo auxiliavam a sua acção.
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A Rotunda estavs a esse ttmpo em pleno período de ataque

das baterias de Queluz e de um rápido conselho entre Machado

Santos, o enviado do quartel de Alcântara e o alteres de arti-

lharia, Alberto Camacho Brandão, surgiu a remessa de uma no-

ta de guerra assim concebida :

«Impossível avançar Alcântara visto não abundar a infanta-

ria, antes pelo contrario, com que possamos apoiar as praças

— Bateremos Rocio quando bombardearem terreiro do paço.

— Estamos em combate desde madrugada.»

Deprehendia-sequeas torças da Rotunda estavam impedidas

de se junccionar com as de Alcântara, e logicamente, viu-se, estas

com aquellas,

N'essas intermináveis horas de receios, o pouco alarmante

desenho da situação, longe de significar um suster vigoroso da

posição e uma resistência grande aos embates dos realistas, tez

transtormar a resposta do commandante da Rotunda em evidente

texto reflector de desespero, de derrocada.

O que seria do baluarte de Alcântara á entrega da Rotunda?

Quaes os horrores destinados aos revoltosos da armada,

quando vencida a barricada norte, a conjuncção de deôensores

realistas se entregasse ao prazer da revindicta sobre os treslou-

cados sonhadores de uma republica para Portugal?

De que estupendos meios se serviíia o jesuitismo para tri-

pudiar sobre a cohorie ousada dosque haviam tentado contra as

oligarchias, aflBrmando-se destruidoras irredutíveis de sectaris-

mo pernicioso, escoado dos conventiculos?

De que torpezas se rodearia a coroa para o castigo dos aven-

tureiros empenhados em derrubar a dynastia brigantina e que,

n'uma pasmosa audácia, hereticamente haviam aflogadoem cham-

mas a residência congreganista de Valle do Rosal e esburacado

lusilmadas as paredes julgadas invulneráveis, da régia mora-

dia?

A que formidável omnisciência recorreriam os vencedores

para encontro de penitencias e torturas destinadas aos venci-

dos?. . .

Foram essas as interrogações tenebrosas que se entrechocaram

no cérebro dos dirigentes da acção revolucionaria em Alcântara.
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Embora se não deixasse transparecer todo esse sonhado su-

dário de vinganças, de instante se julgou tudo perdido.

De per si, cada posto de sedição, teve os seus transes de de-

serção e de medo, de desanimo e de fraqueza.

Cândido dos Reis, dera, mais fortemente, o exemplo d*uma
turvação espiritu»^!, ante um fracasso presumido.

A Rotunda eivou se de nervosa crise, ás primeiras horas da

manhã, onde a fuga fazia distanciar alguns officiaes do posto

difficil por elles creado e onde haviam atrahido enthusiastas e

crentes.

O quartel de Alcântara era mordicado pela tarde, pela tarân-

tula excitante do receio.

Como que os fustigava a visão tremenda do ataque ás Ne-

cessidades.

Ia dar-se a passagem para os vasos de guerra.

Desprendidamente se ia deixar quasi deserto esse local que

se sustentara firme até então.

Rasgado estava o caminho á reintegração do poder monar-

chico, se este robustecido estivesse em convicções para o executar

d'esse .icto de simples forma.

Mas a realeza, como já rúptil symbolo, estava condemnada,

e, mais talvez pelos seus, do que pelos adversos, mais propen-

sos a fuga, mais inclinados ao pessimism.o.

Pela vez segunda, a monarchia de Portugal, teve nas mãos

o gladio que de golpe único esquartejaria a hydra de Lerna^ de

escancaradas fauces e que então sumia, n*um só feixe, fácil de

mutilar, as suas sete cabeças.

Não o soubCj e não lhe deixaram entrever esse instante ma-

gno e de collossal ef?eito para o seu futuro.

Foi relâmpago rasgando célere o espaço de negra nublagcm

onde gravitava a dynastia brigantina.

A serpente mythologica, distendera de novo as suas cabe-

ças, como tentaculos múltiplos de gigante polvo.

Ii dar-se a absorpção.

Antes, porém, reentremos no critico instante em que a rea-

leza, embora fugitiva, pela nuUidade da defeza, podia ter tido

por si dedicações grandes dadivosas de melhor destino.
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Ao espelho evidente de uma derrocada, resolvido toi no

quartel de Alcântara, o embarque da quasi totalidade das ior«

ças que ali se encontravam, e assim toi dito para o «S, Ra-

phael» afim de que se preparasse para receber tudo a bordo.

Em Alcântara ficava apenas por mais tempo, o sufficiente

para avaliar da verdade dos prognósticos terroristas, o commis-

sario naval Henrique da Costa Gomes.

Fruindo sempre tacilidades, alcançavam do commandante
Cura, ao serviço da Empreza Nacional de Navegação, a cedên-

cia do rebocador «Cabinda».

Auxiliava os ainda um rebocador do arsenal.

Formados a quatro de fundo, sahiram os rebeldes pela

porta do Aterro e sem que infantaria i procur^isse difficultar

essa marcha, que poderia ser pródomo de mais calamidades pa-

ra a realeza e seus defíensores.

Breve embarcavam no aS. Raphael» com os populares e

marinheiros, o 1.° tenente Antcnio Ladislau Parreira, os 2,°'

tenentes Carlos da Maia e Annibal de Sousa Dias e o medico

naval dr. Vasconcellos e Sá.

Reconduzida foi a metralhadora e o resto dos cunhetes de

pólvora.

O «S. Raphael » suspendeu ferro e seguiu pela margem di-

reita, entre as acclamações dos guardas fiscaes e populares.

Essa attitude salientaram («), admirativamente, os próprios

revolucionários:

«Tratou-se, pois, na tarde do dia 4 de embarcar a gente

que guarnecia o quartel no cruzador «S. Raphael». Formados
a quatro de fundo, saímos pela porta que dá para o Aterro e de-

baixo da acção de infantaria i e metralhadoras, que facilmente

poderiam lazer muitas baixas, dificultando o embarque, pois que
a demora da passagem das forças pelo Aterro, e a descoberto,

ainda foi o bastante para ser fácil tal ataque. Mas parece que as

torças governamentaes não deram pelo embarque senão depois

delle realizado. Nem um tiro dispararam I»

{*) A «Marinha na Revolução» — «Notas de um fíEcial que seguiu to-
das as fases do movimentou ; «O Mundo» de 15 de Outubro de 1910.
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Quiz O tenente Tito de Moraes dar posse do commando do

navio ao seu superior, o i.° tenente António Ladislau Parreira,

recusado, por bem entregue.

Emquanto o «Adamastor» âcava, para proseguir o embar-

que, o «S. Raphaei», pondo se ao largo, seguiu rio acima, pas-

sando ligeiro pelo «D. Carlos» e pela íragata «D. Fernando»,

ostentando a bandeira monarchica.

Os canhões do cruzador fiel estavam em pontaria. A tripu-

lação attenta.

A do «S. Raphaei» tomava posições, prevendo um ata-

que.

Não se deu.

Nem um tiro soou.

A maruja nada tez, em proveito da causa republicana, por-

que cousa alguma podia de momento.

Os ofi&ciaes, os únicos monarchicos, nada fizeram contra a

causa da Republica, porque não seriam obedecidos.

Tentaram os revoltosos as acclamações á Republica.

Dos outros nem um só grito houve.

O «S. Raphaei» navegou pois sem novidade e com applauso

dos barcos mercantes que estavam fundeados. Mas ao passar no

quadro dos navios de guerra, anciosos viram que o «D. Carlos»

e a íragata «D. Fernando» continuavam com a bandeira azul

e branca. Deram n*essa occasião vivas de incentivo que não ío-

ram correspondidos pelos navios.»

Na ponte do arsenal, aliás ainda não submettido, a guarda

apresentava armas aos revoltosos.

Era a adherencia á rebeldia.

Correspondendo fez o navio uma salva.

De passagem alvejaram os artilheiros navaes a majoria ge-

neral, estabelecendo pânico.

Em testa se servia entretanto ás praças e populares, uma
refeição quente, cosinhada a bordo.

Os óculos, dirigidos para terra, assignalaram, de facto, a an-

terior denunciada presença de municipal na arcada do poente,

onde eram situados os ministérios da guerra, marinha, fazenda,

obras publicas e estação central dos correios.
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N'um impulso, mas na certeza absoluta de que não haveria

para o mar revindicta possivel, faziam quatro tiros.

Uma desalojava, como de prever, mas não sem resistência,

a municipal que, apoz perdidas descargas, tugia lesta para den-

tro do ministério das obras publicas.

Sobre esse núcleo deffensor dos telegraphcs, passou uma
accusação, na qual parecia notar-se arme vontade de adheren-

cia.

Expunha-a (•) o chete revolucionário Annibal Lameiras:

«A guarda municipal nem por um instante nos abandonou.

Commandava-a o capitão Pires, um cavalheiro baixote e gorda-

Ihudo, que se não fartava de dizer que se renderia logo que fos-

se atacado por forças eguaes ou superiores ás suas.

«Fora o que se resolvera— dizia— no conselho de ofiBciaes

por elle convocado, e d'essa resolução dera parte para o quartel

do Carmo.

«Deve porém dizer-se que os officiaes que acompanhavam
o sr. Pires eram apenas dois. . .

«Até á hora em que o «S. Raphael» appareceu defronte do

Terreiro do Paço, a municipal não deu mostras de desalento.

Contava ainda vencer. Aquelle navio mandou-lhe a primeira

granada. Não calcula o que então se passou. O terror dominou

a soldadesca e praças e officiaes, abandonando até as armas,

invadiam a estação, fechando as portas e janellas, na attitude

desesperada de quem pretende deôender-se d'um inimigo inven-

cível. . .

«Foi um momento trágico para a municipal, esse.

«Não áe contentou, porém, a guarda em se refugiar apenas

aqui dentro, destruindo apparelhos, desvastando tudo o que en-

contrava deante de si, tratou de se barricar, de accumular nas

janellas tudo o que se lhe deparava. Era o desvairo que a toma-

ra toda, deixando a sem saber que fazer. E quando, n'um dado

momento, vi o capitão Pires, afogueado e afflicto, approximar-se

de caixote com as bombas, que estavam alem, debaixo d*aquelle

armário, chegou-me também a vez de tremer. E bradei-lhe:

(•) «Da Monarchia á Republica» — Pagina 80.
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« — Capitão, deixe ficar esse caixote! Tem coisas que po-

dem quebrar-se.»

«E o caixote ficou no seu logar. Mas se lhe tem dado um
ligeiro solavanco, tudo isto tinha ido pelos ares.»

Não podia, de tacto, a municipal sustentar a pé firme, um
combate onde a sua inferioridade era manifesta, vendo-se força-

da a responder, coni fuzilaria simples, ás granadas de longe

atiradas pelo cruzador.

A dispersão deu-se pois, mas sem o abandono de armas e

sem o exposto exagero de fuga.

A segunda granada do «S. RaphaeU ia explodir junto ao

ministério do reino.

Duas foram n'uma pontaria baixa, certeira, enfiar pelo cen-

tro da Rua do Ouro.

Com pericia assombrosa, iam colher, pelo meio da rua, as

forças postadas á embocadura do Rocio.

O estrangeiro deu o facto como soberbo coroar do bombar-

deamento do paço :

«Guantos oficiales coadyuvaron á ello? Unos siete, cuyo he-

roísmo es merecedor de toda suerte de elogios. Son: los prime-

ros tenientes Parreira y Vasconcellos; los segundos, Souza Dias,

Tito de Moraes, Maia y Cabeçadas Júnior; los comisarios nava-

les Costa Gomes y Martins. Mucho les debe la Republica, por-

que el bombardeo ai Palácio real fué la clave dei triunfo, co-

mo elcanoneo por la rua dei Ouro la consagracion de la victoria.

Pêro en Ia gran obra no estan solos. A par suyo figura la le-

gion anónima de marineros, la energia popular uniformada,

Elias mostraron de cuan poço le sirve a un regimen podrido ha-

lagar a los de arriba cuando el sentimiento de libertad inflama

el corazon de los de abajo. Por su estuerzo triunfo el ideal de

Pátria y fuy vencida Ia encarnacion servil que de cila se bacia

en un rey bobo y cobarde. Eso si puede llamarse patriotis-

mo.» ()

O cruzador fundeava depois fronteiro ao Cães da Areia pro-

tegido pelo edificio da Alfandega.

(*) «Como cae un trono == La Revclucion en Portugal» — Pagina 168.
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Eram 5 horas e meia da tarde.

Fazia ainda novos tiros sobre Santa Apolónia e immediaçÕcs.

Descançaram então.

Não julgaram conveniente um desembarque nocturno, para

que os não colhesse embuscadas.

Sendo noite, apenas íoi suscitada a conveniência de se en-

viar um emissário a Machado dos Santos.

Assumiu o encargo difficil, o chefe carbonário Victorino dos

Santos e o commissario naval Marianno Martins.

Embarcando n'um escaler, desembarcavam no Cães da Al-

fandega.

A* difficuldade da travessia, resolveram aguardar outros

emissários.

Um marítimo se prestou ao feito, sendo-lhe entregue, por Jú-

lio Victorino dos Santos, o seu cartão de identidade de sócio do

Centro Eleitoral Democrático, em cujo verso escreveu o aviso de

que a marinha poria pé em terra pelas 4 horas da madrugada.

Emquanto o enviado seguia, retrocediam os dois revolu-

cionários para bordo do <S. RaphaeU.

Breve recebiam, devolvido, o aviso destinado a Machado

Santos.

A missão disse-se impossível de cumprir pela tomadia das

ruas que deitavam á Rotunda.

Todavia a ella continuavam tendo accesso alguns grupos ci-

vis, anciosos de coadjuvar o commissario naval na julgada Ím-

proba tarefa de manutenção do reducto da Avenida.

Entretanto o commissario naval Costa Gomes, tratava de

promover o embarque do resto dos que o rodeavam.

Para mais rápido se eôectuar, utilisava-se do vapor «Gui-

né», da Empreza Nacional de Navegação, e do commando do

capitão de marinha mercante. Cura.

«Deram entrada n'este navio, entre praças e paisanos, tal-

vez mais de i:5oo homens armados.» (*)

Muitos seriam depois transferidos para o «S. RaphaeU, á

chegada ao Terreiro do Paço,

(li) Copia do livro de serviço do cruzador aAdamastor»
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O quartel 6cou ao abandono quasi.

Se á monarchia tivesse sorrido a sorte n'essa hora, um lance

de arrojo, simples, e sem guindado ser ás alturas de heróico

íeito, operaria o retrocesso rápido de toda a sedição.

Mais tarde, e dita uma ignorância do estado pouco defini-

vel do quartel, se allegou que facilmente seria reconquistado

pelos navios revoltados.

Todavia, imperando, de continuo, nos rebeldes, um desani-

mo a cada pretenso fracasso, a retomadia do edifício de Alcân-

tara, o alarme do acto e a acção enérgica das torças de es-

pectativa nas Necessidades, rompendo a sua inacção, traduzindo

uma derrota dos sediciosos, trariam ao caminho monarchico

os regimentos, n'essa hora ainda indecisos sobre o caminho a

tomar.

O vácuo tez se, para submergir a revolução.

Ninguém lhe deu o impulso.

O abysmo, de relâmpago escancarado, fechou-se lépido ali,

para se cavar acolá, como castigo ao desprezo das fortunas occa-

sionaes e ainda como satisfação ao desejo transtormista.

Ao desapparecer do sorvedouro aberto á revolução, abriase

a voragem aos pés da monarchia.

O refluxo attrahiu-a.

Ficou retida.

Intuitivamente, o segundo vaso de guerra como se calcu-

lasse que bem ficava o quartel, embora desprovido de torças,

tendeu ligeiro as ondas.

Singrando o mar, satisfeito da jornada e da missão de bom-
bardeamento veiu de abalada até á frente do Terreiro do Paço,

para companhia ao «S. Raphael», o cruzador «Adamastor» que

pouco depois junto do outro fundeava, recebendo d'elle parte

dos marinheiros e populares que ali estavam a mais.

Havia ainda o rejubilo do feito das Necessidades, a bordo

dos dois navios.

O destino escrevia-lhes porém n'essa hora de alegria o seu

tuLuro de desprazer.

O primeiro, o «S. Raphael» a pouco mais de um anno de

esse bombardeamento, a 2I de Outubro de i91i ia quebrar-se
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nos rochedos da margem de Villa do Conde, salvando-se a cus-

to a tripulação, da qual perecia ainda um marinheiro.

Assim teve finda carreira, o navio de I800 tonelladas,

73™,8o de comprimento, 10,84 de bocca externa e da veloci-

dade de i5 milhas garantidas por duas hélices accionadas por

machinas da íorça de 3ooO cavallos.

O «S. Raphael» íôrá lançado á agua era 18g8.

O segundo, conduzido por um dos oflBciaes da acção de Ou-

tubro de 1910, o ex-segundo tenente Annibal de Sousa Dias,

qiie a revolta levou a capitão-tenente, encravava-se a 1 1 de

Maio de igiS nos baixos das Novilhas perto da ilha Dumbell,

em Hong-Kong, entre as ilhas de Lantau e Chung-Chau.

Julgou-se que a carreira terminasse esse bello navio de

1757 tonelladas de deslocamento, da velocidade de 18 a i9

milhas, possuidor de 3 tubos lança torpedos, 6 peças Krupp, 7

Hotokiss e 2 Nordenfert; construido em Livorno com o produc-

to da subscripção nacional aberta em 1890, por occasião do ul-

timatum inglez; lançado á agua em i 2 de Julho de i8g6, en-

trado no Tejo a 7 de Outubro e entregue ao governo a l5 d*es-

se mesmo mez.

O «Adamastor» era todavia posto a fluctuar a 16 de

Maio, e rebocado para a doca de Kauloou Kanj Konj, para as

convenientes reparações.

Foram estas de valia, necessitando o navio de substituição

de 2 5 chapas protectoras do costado, do endireitamento de ou-

tras tantas, de reíorma de cavername, do concerto de duas cha-

pas de íundo, de outra )unto á quilha entre o paiol dos géneros

e a meio da casa das machinas; reíorma dos anteparos e escora

das caldeiras; remodelação de 88 chapas detoimadas, etc., exi-

gindo a companhia das docas 10:000 libras, apenas pelos tra-

balhos de salvamento, mas baixandoos a 7:5oo, com 8:5oo li-

bras para os fabricos, n*um total de 16:000 libras, ou 72 con-

tos de réis, cambio ao par.

O commandante do «Adamastor*, capitão-tenente Sousa

Dias, era exonerado do commando, sendo mandado instaurar

(agosto de 1913)0 competente processo para comparência a con-

selho de guerra, composto pelo capitão de maré guerra, Emilio



594 ARMANDO RIBEIRO

Augusto Cárceres Fronteira, presidente ; capitão de mar e guer-

ra João Augusto Mattos Sousa, promotor; capitães-tenentes Alves

Ferreira de Sousa, Benjamim Paiva Curado, Jayme Leotte do

Rego, José Dionisio Carreiro de Sousa Faro, Júlio Millieiros, ju-

rados; Manuel Ribeiro da Silva, guarda-marinha auxiliar, secre-

tario e dr, João de Menezes, detensor.

Dada a causa do encalhe como originada na tentativa de evi-

tar o abalroamento com um barco de vela, o conselho absolvia

{24 de Janeiro de 19I4) o capitao-tenente Sousa Dias, anterior-

mente substituído pelo capitão João do Canto e Castro da Silva

Antunes, no commando do «Adamastor», que não reentrara

no Tejo (18 de Outubro de 19I3) sem ser atlingido (Agosto de

IgiS) por doença suspeita a bordo e victima de outro abalroa-

mento (Outubro de igiS).

Assim íôram influenciados por estrella má, os dois navios,

um dos quaes, o «Adamastor», inaugurou a 3l de Outubro de

191o, a primeira bandeira da Republica.

Vejamos agora os effeitos do arrojado acto do bombardea-

mento das Necessidades.



VIII

o bombardeamento do Palácio l^eal

Nas Necessidades.—O exercito e a defeza do paço.=Ao inicio do bom-
bardeio.—Do paço para o jardim da Rainlia.=Do jardim para o
Picadeiro.^O appello á intervenção inglesa.—A corte.^O grupo
dos dedicados à realeza de Portugal =Q embaixador Iiespanhoi.

^ s claridades matinaes surgindo lentas, não trou-

xeram ao palácio real melhores aspectos do que

apresentava a enorme e lúgubre madrugada de

pesadello, começada nos trez tiros, origem do

caducar da partida do bridge.

Julgado sonho mau toi toda essa perspectiva

dd excitação popular.

O sonho traz, como lógica consequência, o positivismo.

Para a realeza seria elle bem duro, e, se o canto do gallo,

segundo as crenças aõasta as más visões, para a dynastia de

Bragança, o alvorecer de 4 como o de 5, apresentou não o des-

vanecer subtil das cousas pavorosas, mas a cruel realidade: a

vontade de um povo, indicando o caminho do exilio para que

não trilhasse a estrada torva da morte, aberta ante a clareira

immensa deixada em seu redor, pela aulicolagem amedrontada.

Como «simoun» terrível,levara-os o receio no seu redemoinho.

Lançara-se, na monarchia, o pregão de uma bancarrota, de

uma derrocada, d*um crime de lesa pátria, d'uma nacionalidade

a perder-se.
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Era a precisa nota para os fins a executar e, provou-o, a

dentro da republica, o renascer das normas de derrocada, de na

ção a perder-se nas garras ensanguentadas do estrangeiro audaz

Âo rumor popular, desejoso de liquidar essa apresentada si

tuação de desespero, correspondia, pela realeza, o exacto desço

nhecer d*esse vulcão espalhando lento a sua lava destruidora

Era a pátria em perigo, o rastilho posto a arder para a cx

piosão do exaltado animo do povo.

Levado na corrente, não se lembrou a massa anonyma de

que Portugal, é e será sempre a gloriosa nação firmada pelos al-

tos feitos dos lusos antepassados e que quando envolto nos ma-

res agitados da internacional politica, sempre o destino lhe guia-

rá a posto bom o seu progresso de terra bemdita.

A realeza, mesmo n'essa hora de agrura, não duvidou de

um reconsiderar de intenções.

Não viria tão cedo.

Só começariam a retroceder, seguidos alguns mezes do dra-

ma desenrolado.

D. Manuel, tardado, semelhava porem Napoleão prevendo

um Waterloo.

Não teria uma ilha de Santa Elcna, pois mais feliz que Bo-

naparte, não iria dos rochedos altos contemplar o mundo que o

repudiou e venceu, mas apenas o castello de Woodnorton, para

colher a amarga saudade da pátria, que o votara ao exilio, re-

lembrando-o, todavia, nas horas de desillusão.

Procurou novas d'essa lucta longínqua.

Deram-lhe animações e contradicçÕes.

O rei, não foi o fraco que quizeram apresentar para mais

descer a sua figura entravante da ideia nova.

Quiz vir á rua, animar os fieis, raros, e para isso desenver-

gara a casaca da festa da véspera, e tomara a sua farda.

Crente, tinha convicção de que es tropas, cercando o paço,

por elle eram.
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Mas, como pensar na soldadesca, se do palatinismo frequen-

tador dos paços, diminutos estavam?

Olhou esses aposentos vastos e agora solitários.

Não tinha ali, no instante de desgraça e de terror, essa turba

de aduladores e de servidores que o rodeavam nos dias felizes.

Veio á mente decerto essa phrase tantas vezes repetida pelo

pae, D. Carlos

:

— Isto é uma monarchia sem monarchicos!

Teria a confirmação, dias depois, ao percorrer nos momentos
tristes do forçado repouso de Woodnorton, as columnas do jor-

nalismo portuguez, que a lettras terríveis assignalaram a tran-

sição fácil para a republica que o depuzera, de muitos que tivera

por devotados ao rei c á realeza. . .

Nas curtas horas de permanência no paço das Necessidades,

a boa fé de D. Manuel por vezes imperou ainda.

Fallou se sobre o eâectivo de tropas existente.

Estavam caçadores 2, do commando do tenente-coronel

André Joaquim Bastos, tomando as embocaduras das ruas; in-

fantaria 2, do commando do coronel António Augusto de Sousa

Bessa, dividida em secções, a primeira das quaes formava em
frente do paUcio; a 2.^ no picadeiro, a 3.^ na porta do convento

e a 4.^ no pateo do Riivas; lanceiros, com o coronel Alfredo de

Albuquerque; as baterias de Queluz, e ainda a guarda munici-

pal.

Não se estabeleceram duvidas sobre as ultimas, e confirma-

ria essa predisposição, o tacto do capitão Ribeiro de infantaria

2, sendo intimado por escripto para se entregar, deixando na ca-

sa da guarda o armamento e o cartuchame, retorquir que era

soldado da monarchia e que se não entregava, e á insistência

com ameaças voltar-lhes as costas com indiflerença.

Foram as indecisões directamente a caçadores 2, sabendose

que o coronel Bastos aÔecto era á democracia.

Nem só elle era dedicado á causa dos revoltosos.

Auxiliavamna o tenente João de Sousa Aguiar, o tenente

ajudante Conceição e quasi todos os sargentos.

Houve confiança nos lanceiros.

Ignorava-se todavia a sua acção nulla da m-adrugada, dei-
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xando a sós a guarda municipal para a detenção á columna do

capitão Sá Cardoso, na rua Ferreira Borges.

Comprchendidas e conhecidas as intenções de um assalto ás

Necessidades, cavallaria 2 com infantaria 2, esquivando se a en-

tromettimentos no conflicto de armas travado entre parte de ar-

tilharia I e do 16, com o pelotão da municipal da Estrella, cui-

dara se apenas em procurar abrigo junto dos prédios da rua de

Santo António.

O commandante de lanceiros, coronel Alfredo de Albuquer-

que, cingido á convenção de que apenas lhe impedia o dever de

formar barreira á marcha dos sediciosos, e não o de lhe coartar

as intenções com o golpe cerce e de fácil execução pela columna

ás suas ordens, arrumara ás embocaduras das ruas as praças da

sua chefia, e foi ao palácio real fazer os seus cumprimentos de

official da casa militar de D. Manuel II.

Não chegara ainda aos régios salões o echo d'essa táctica de

csf)ectativa simples, nascida talvez de singulares controvérsias do

plano anti-revolucionario elaborado na secretaria suprema do

commando militar.

A lanceiros íoi assim a parte mais bem talhada da confian-

ça real nas tropas acampadas em redor da realenga residência.

Pesaram-se todavia probabilidades e aspectos problemáticos.

A divergência de um regimento, estabeleceria ou a juncção

de outros á sua causa, ou o combate, em frente mesmo ao paço.

Emquanto, como que para aôastar d'ali os regimentos pre-

sumidos realengos, se ordenava do quartel general a sahida im-

mediata de cavallaria 2 e das baterias, retirando-lhe mesmo a

primitiva ordem de assalto ao revoltado quartel de marinheiros,

nas salas palacianas optava-se por um retrahimento em matéria

de avaliação da altitude das forças, ante a vontade do soberana

de á sua frente se collocar.

Quaes seriam as fieis?

Mais tarde e renovando essa interrogação sobre que tropas

poderiam ter auxiliado o rei na sua intenção de se coilocar á

sua frente, diria assim o presidente do conselho, António Tei-

xeira de Sousa, na sua obra «Para a Historia da Revolução»

I pagina 472):
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«Que tropas? Não eram poucas as que tinha deflendendo o

Paço em que se encontrava: os regimentos de intantaria 1, que

passava por ser o mais fiel á Monarchia, o batalhão de caçado-

res 2, i5o praças de infantaria l6, duas companhias da muni-

cipal, I esquadrão da mesma guarda e ainda durante parte do

dia 4, a bateria de Queluz, do commando de Paiva Couceiro.»

Todavia, n'uraa breve penitencia, patenteava a attitude de

caçadores 2 (•) e declarara ainda, na mesma citada obra: (•)

aLogo que o Rei sahiu e do tacto dei conhecimento ao com-

mandante da divisão, este ordenou que a brigada que deíendia

o Paço marcha'^se para o Rocio. Repetiu a ordem, muitas vezes,

mas o commandante da brigada recusou-se a marchar, com o

tundamento na insubordinação dos soldados, conforme o relato

que o general ttz no dia 5 no conselho de officiaes e diversas

testemunhas.»

Estava ass'.m de flagrante incoherencia o inicial assomadiço

aspecto de deteza peloscontingentes das Necessidades, com a base

testemunhal apoz evocada.

De lacto, com que tropas podia contar D. Manuel?!. . .

Ante uma indecisão, de pouco valia a tentativa.

Logo nos primeiros instantes, o palacianismo desesperou de

uma efficaz deteza do rei.

Só este manteve a sua confiança e teimosia de á frente das

praças tentar com um lance de audácia o soerguer da suprema-

cia real.

Eivado d'essa fé no exercito e no próprio governo, tinha no

rosto, exceptuando a pallidez, o aspecto sereno de quem aguar-

da horas melhores, embora uma concentrada raiva lhe fizesse

contrahir as feições de vez em quando.

A crença todavia era immerecida.

Come notamos no incidente de armas entre a municipal da

Estrella e a columna revoltosa sabida do quartel de artilharia i

não se apresentou a auxiliar a guarda, a torça de lanceiros 2 e

intantaria 2, observando singular espectativa, a dois passos do

local onde se realisou o choque primeiro.

(*) Paginas 387-c89 do livro «Para a Historia da Revoíução»;
(**) Pagina 482 do livro «Para a Historia da Revolução».
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A sedição ganhava assim tudo, e até por vontade própria ou

indifíerença protestada.

Veremos depois a attitude regimental, evidenciada em toco

perturbante pela luz da critica merecida ás mutuas recrimina-

ções.

Foram bicos de corvos remexendo o amontoado putrefacto

das ficções, da proclamada deíeza da cortezania.

Porém, ao reciproco arguir e ao levantar do vôo, os tactos

desceram dos altos das hypotheses ao raso campo das verdades.

Evidentemente, seria inútil á causa da realeza, a cavalgada

pelas ruas citadinas.

Os monarchas das duas primeiras dynastias, a de Borgonha

e de Aviz, iam para as luctas na Berbéria, levando apoz si os

troços soberbos e brilhantes da fidalguia e os terços aguerridos,

íebris em zelo pátrio e de olhar no real estandarte.

O i6.° rei da drnastia de Bragança, de outras epochas fazia

parte.

Deixara apoz si, a dos ires Filippes e era o fecho da brigan-

tina, onde D. João IV á força viera de Villa Viçosa para se sen-

tar no throno, para que a varomil figura de D. Luiza de Gusmão
impuzesse a firmeza julgada apanágio da masculinidade.

Já não eram os tempos da guerra santa, unindo os lusos

contra os bárbaros.

Era a phase, dita progressiva, dos ideaes novos, desjungindo

irmãos dos irmãos,para cavar entre elles o ódio da guerra fratricida.

Era Lisboa combatendo contra Lisboa, e a coragem de al-

guns, traçando o caminho do regimen novo, com o abafar da

resistência de raros e com a tacita acquiescencia de muitos.

D. Manuel, cahindo como alvo de eôeito, no meio d*esse cir-

culo vicioso, só com o modesto cortejo dos seus dedicados, signi-

ficaria apenas um holocausto trágico, um inútil appressor da

victoria da democracia.

De idêntica opinião, seria o conselheiro Teixeira de Sousa,

que, desmentindo as accusações de se haver opposto á marcha

de D. Manuel para os postos de combate, esclarecia : (*)

(*J «Para a Historia da Revolução».= Pagina 24.5.
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«Era de evidente conveniência que D. Manuel se não expu-

zesse aos perigos de uma revolução contra elle principalmente

dirigida, como representante do regimen monarchico. Sem suc-

cessão directa, se a revolução o supprimisse, a causa monarchi*

ca ficaria desde logo perdida.

«Além d'esta circumstancia de caracter politico, corria ao

governo a obrigação de defender a vida do Rei. Por taes moti-

vos não aconselhei D. Manuel a collocar-se á trente das tropas,

sendo certo ainda que, conforme as afifirmaçÕes diariamente fei-

tas pelos commandantes da força publica, as instituições seriam

defendidas com a certeza de êxito, sendo apenas de recear os ex-

cessos que a divisão praticaria, como mais de uma vez me foi

ponderado pelo general Raphael Gorjão, naquelle mesmo mo-

mento me repetia.

«Mas demovi eu D. Manuel de qualquer pro^^osito que ma-

nifestasse de se collocar á frente das tropas, expresso n'aquelle

momento ou durante a Revolução? Não; absolutamente não. Os

que me attribuiram essa attitude faltaram inteiramente á verda-

de. Nunca D. Manuel me expressou esse desejo, e por isso nunca

contrahi tal responsabilidade. Não duvido acreditar que o Rei

tomaria o logar que o governo lhe indicasse, qualquer que fosse

o perigo; mas ninguém lhe podei ia aconselhar que se collocasse

ao alcance de uma carabina ou de uma bomba explosiva, tanto

mais quanto era certo que, pela confiança que aos responsáveis

inspirava a força publica, esse grande risco era dispensável.»

Era porem pouco solida a base aííirmativa de uma leteza

pelo exercito.

Não o dominava o medo, manietava o a connivencia.

Celestino Steftanina, o affirma : (»)

«Voltando da Rotunda, andei nas ruas da Praça da F^iguei-

ra, do Amparo, e S. Domingos, fallando com os soldados que se

conservaram fieis!. . , a todos ouvi palavras que me davam a

certeza que «nunca» atacariam as forças revoltadas; a um sar-

gento ouvi eu . . . «se apparecesse ahi o AÔonso Costa ou o An-

tónio José ia tudo atraz d'elles.»

(*J Celestino Steffanina = «Subsídios para a historia da revolução de
5 de Outubro de 1910» = Pagina 20.
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Por seu turno, Machado Santos, n'um exclarecimento á po-

lemica estabelecida entre o conselheiro Teixeira de Sousa nos

livros «Para a Historia da Revolução» e «A Força Publica na

Revolução» e o coronel Alfredo de Albuquerque, no livro de

Joaquim Leitão, «Os Cem Dias Funestos» (Processo e condem-

nação do ultimo presidente do conselho de 19I0, António Tei-

xeira de Sousa, e do seu (ivro «Para a Historia da Revolução»)

— diria, (•) para bem accentuar a completa absorpção da sol-

dadesca pelo espirito revolucionário:

«E* preciso que isto se repita bastantes vezes em honra do

unilorme do exercito portuguez: os oficiaes conseguiram dos

seus soldados o máximo que podiam, arrancar-lhes mais ener-

gias para a ação, íoi-lhes completamente impossivel, como im-

possivel íôra para alguns realisar o plano de intentona reaccio-

nária no estado em que haviamos posto os quartéis.»

Mais por intuição, do que por conhecimento de successos, o

projecto de marcha em embryonario tom se manteve.

D. Manuel ficou, pois, disfarçando o desespero, para que não

o enleasse o desanimo.

Quiz saber novas de Cintra.

Para lá se telephonou.

No castello da Pena com sobresalto recebera a rainha D.

Amélia, a confirmação das noticias da véspera, que só de manhã
lhe foram transmittidas.

Procurou pormenores sobre a gravidade do movimento.

No paço, onde tudo se occultava, embora muito se soubesse,

essa ignorância se proclamou, e para que a tranquillidade se fi-

zesse no castello, affirmaram-se as Necessidades bem deffendidas

pelas tropas fieis e o governo determinando providencias exem-

plares.

Julgado íoi bem acceite esse optimismo.

Mas não socegoumaisa alma da mãe, nem o coração da avó.

Um» e outro lhes diziam o desasocego patente de Lisboa, a

cliamma aterrorisante que o paço envolvia.

Reunindo-se na residência cupular da Serra de Cintra onde

(*) «o lotransigeate» de 17 de Novembro de 1913.
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a seu tempo iremos analysar o quadro commovente dos anceios

d'cssas duas figuras, uma alquebrada, outra animosa, preparan-

do-se para amargos transes, — jámáis deixaram de pedir infor-

mes, firmando no gabinete ministerial as suas esperanças, até

receber, pelo próprio apparelho telephonico, o echo retumbante

do explodir das granadas . .

Não estava pois, D. Manuel II moralmente desacompanhado

de sinceros afiectos nos lances de perigo.

O apparelho telephonico transmittia-lhe os conselhos enco-

rajados da rainha D. Amélia, que, ora colérica ora impulsiva,

como que assistia a esse soturno desenrolar de peripécias alan-

ceantes.

De Cintra a Lisboa, voava essa alma de mãe, eo telephone,

reproduzindo a voz da viuva de D. Carlos J, lançava no salão do

paço das Necessidades, o reflexo de um pensamento ao assassi-

nado do Terreiro do Paço, renovado ainda na Ericeira, e dizen-

do muito no seu aspecto simples:

— Ah que se fosse vivo quem eu sei...

Reproduzindo em singellas mas significativas impressões a

altitude febril da rainha e, ainda, reafirmando a^ intenções de

D. Manuel, de se collocar á frente das tropas, vemos uma obra

que todo o estrangeiro registou por notável.

Servemnos agora as afirmativas, que vamos traduzir, con-

tidas na celebre obra «Souvenirs Inedits sur la Reine Amélie de

Portugal, recuiellis par Lucien Corpechoi»:

«A noite decorreu sem estar ao redor do rei mais do que

um punhado de servidores: dois ajudantes de campo, o grande

da corte, conde de Sabugosa, alguns camaristas fieis e o minis-

tro de Hespanha, que ao inicio do fuzilamento atravessou a li-

nha dos insurrectos e veio tomar um logar de honra junto de D.

Manuel; ao todo oito ou dez pessoas.

«Ao nascer do dia se apercebeu a bandeira da Republica

fluctuando sobre o quartel de marinheiros; o rei tez içar o seu

pavilhão sobre as Necessidades. Então, dois navios, no ancora-

douro, e em poder dos revolucionários, levantam ferro, mano-
bram para se coUocar deante do arsenal e mettem-se em posi-

ção para bombardear o palácio real.
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cUm enviado do presidente do conselho se apresenta ao rei,

portador d'uma mensagem, exhortando Sua Magestade a deixar

o palácio, sobre o qual começam a cahir as granadas. D. Manuel

íaz aos personagens que o rodeiam a leitura da carta do seu mi-

nistro e rematou: Ide se vos apraz, eu fico! Visto que a cons-

tituição não me determina outro papel que o de me tazer ma-

tar, procural-o hei cumprir convenientemente.»

«Os primeiros projecteis apenas attingiram as chaminés. O
rei, sorrindo, diz que de ordinário as revoluções dão trabalho

aos operários. Cornijas desmoronam-se; vidros estalam. O rei

sahe para os jardins. Calcula que apoz as ordens dadas pela tar-

de, os regimentos do norte esperados em Lisboa, chegarão du-

rante a lucta e dispõe-se a collocar-se á sua Ircnte. Os sedicio-

sos serão como que afogados pela massa dos soldados fieis e po-

de se assim considerar finda a insurreição.

«Os conhecimentos que elle crê ter da situação, esses cálcu-

los permittem-lhe esperar. Sobre a metralha, discute, impassivel

as probabilidades.

«Mas a rainha? De Cintra, ella ouve troar o canhão. Pelo

telephone recebe novas animadoras. Percebeu que seu filho lhe

respondeu com a sua calma, com a sua tranquillidade. Depois a

ligação íoi cortada. E ella nada mais soube de D. Manuel, senão

que está isolado do resto do mundo no seu palácio, que os ca-

nhões de uma esquadra bombardeiam! Revê D. Carlos expi-

rando. Dom Luiz debatendo-se nas convulsões .da agonia ! Cae

de joelhos, Resa

!

«Aquella mãe não pode supportar a ideia da uma tal noite

de angustia, as longas horas de obscuridades^ o silencio de Cin-

tra, cortado de tempos a tempos pelo troar do canhão ou das

metralhadoras. E' impossivel reunirse a D. Manuel, resguardalo

com o seu corpo.

«Está ali espectadora impotente e desarmada . .

«E é quasi com satisfação, como um allivio, que sabe que

o rei deixou Lisboa, que está em Maíra.

tCorre para junto d'elle. . .

«Pela uma hora o rei recebeu uma nova mensagem dos seus

ministros, uma notificação cathegorica de ter de deixar imme-
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diatamente o seu palácio. Só a sua presença nas Necessidades é

causa do bombardeamento d'aquelle bairro e se as granadas não

teem feito grandes estragos no domínio real, todas as casas em
redor estão desmanteladas; incêndios se ateiam. A obstinação do

rei em permanecer em Lisboa vae causar as maiores calamida-

des. O presidente do conselho lança lhe a responsabilidade do

desastre e não se abalança a dirigir a resistência se o rei se não

aSasía da cidade. Como é que não comprehende que a sua pre-

sença constrange os seus defiensores?

«Dom Manuel não o comprehende, com eâeito, elle que ape-

nas sonha reunir as suas tropas fieis e triumphar ou morrer á

á sua frente!

«Todavia, ganhará Maíra, onde se rodeará do batalhão dos

alumnos da escola, onde se aggruparão as forças militares do

reino, d*onde poderá agir. E Dom Manuel decide-se a partir pa-

ra Matra.

«O rei não tinha tomado alimento algum durante a noite,

diz o marquez do Lavradio, que o não deixou mais. Tentámos
íazel-o tomar alguma cousa. Foi em vão. O palácio está solitá-

rio. Desde o primeiro tiro,creados, guardas, moços de ccsinha e

dignitários, tinham-se feito republicanos.»

Retrocedamos nós ao palácio das Necessidades, onde novos

dedicados á realeza appareceram ainda, para que completo não

tosse o vácuo em redor d'ella formado.

De lóra chegava o medico da real camará dr. Arihur Ra-

vara.

Como portador de novas, e como companheiro de provações

chegou cerca das 7 horas da manhã, o tenente da armada, Vic-

tor Leite de Sepúlveda, notável pela parte que tomara na cam-

panha do Cuamato em i9o7.

Conhecera o aspecto da Rotunda, onde fora detido.

Libertado pelas ordens do capitão José ASonso Palia, subira

a Valle de Pereiro, para d'ali galgar até á Estrella.

Assignalára uma descançada espectativa da guarda munici»

pai da travessa dos Ladrões e, seguindo sempre, ia defrontar

com um ofScial revolucionário commandando a força de serviço

VOL. III FL, 76
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a uma peça collocada junto ao portão do Picadeiro do palácio

das Necessidades.

Era de caçadores 2, e d'este regimento se teve por suspeito

o titular, que não entrava as portas do paço sem previa apre-

sentação ao chete das tropas ali acampadas.

Callou-se o 1.» tenente Sepúlveda sobre a attitude pouco

tranquilisadora das torças que cercavam a moradia real.

Não quiz perturbar a apparencia calma dos fidalgos ali reu-

nidos.

Apenas com o i.** tenente Joaquim Vieira Botelho da Costa

expandiu opiniões.

Entrando, a chamado régio, na sala do primeiro andar, re-

feriu a sua detenção na Rotunda, onde os revoltosos acampavam.

O marquez do Lavradio, apresentava comtudo convicções

de que o movimento em breve estaria dominado.

O tenente Sepúlveda, não julgou útil espalhar terrores e

deixoulhes a crença.

Breve chegava uma noticia alarmante trazida por um offi-

ciai dos que deftendiam o paço.

Affirmando insufficientes os contingentes ali coUocados para

se anteporem ao projecto que parecia se ir executar, intormava

que do cruzador «S. RaphaeU estava desembarcando uma co-

lumna de marinheiros, destinada decerto ao assalto do palácio.

Apoz o tacto, communicado ao marquez do Lavradio, secreta-

rio particular de D. Manuel II, o official regressava ao seu pos-

to, emquanto se formulava aviso das intenções da armada ao

quartel general, pedindo reforços para auxilio efficaz ás praças

occupadas no isolamento do paço.

Paliando sempre do governo, d'elle se não sabiam novas.

Pouco depois estabelecia se ligação para o presidente do con-

selho.

A's nove horas chegava uma communicação ministerial.

Não coloria prasenteiro a entrelinha de allegação de uma
excellente perspectiva, a nota alarmante de que os marinheiros

intentavam o bombardeamento do paço.

Indicando a utilidade do seu abandono por Mafra ou Cin-

tra, assignalava bem a gravidade dos acontecimentos.
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D. Manuel, triste, mas sem atavios de ephemeras energias

ou lassidões de pussilanime, reunia o conselho dos seus officiaes

e dando-ihes conta do aviso, teve n*um sorriso melancholico, a

phrase

:

— Vão vocês, se quizerem. Eu fico ainda. Desde que a cons-

tituição me não marca outro papel se não o de me deixar matar,

cumpril-o-hei!. . .

Dos dignitários que ali se encontravam, nenhum se aprovei-

tou da concedida vénia.

Eram elles o coronel Waddiagton e o capitão de fragata

Vellez Caldeira, o marquez do Lavradio, o i.° tenente Sepulve

da, o marquez de Fayal, o conde de Sabugosa, o conde de Ta-

rouca, o dr. Ravara e Fernando Eduardo de Serps.

O tenente Sepúlveda, descera entretanto, indo observar de

novo a disposição das torças.

Já haviam retirado as baterias de Queluz e lanceiros com o

coronel Alfredo de Albuquerque.

Relaceando um olhar ao longe, percebeu extranhas evolu-

ções dos navios

Ia realisar-se talvez a indicação singular do cheíe do governo.

Fazia logo prevenir o coronel de engenharia, Fernando

Eduardo de Serpa Pimentel para que el-rei deixasse, como pon-

to superior e por isso perigoso, o salão do andar nobre.

A prevenção se recatada íoi, a curiosos ouvidos chegou.

A dispersão fa7Ía-se, a creadagem fugia célere, abandonan-

do tudo.

Só quatro (içavam.

Comtudo, ainda d'essa feita se não realisou o ataque.

N'esse instante procedia-se a novo desembarque de muni-

ções para o quartel de marinheiros.

Gomo commandante da brigada de defeza, apresentava se

então, o coronel Bernardo António de Brito e Abreu.

Seria extranha a apresentação, depois das lo horas da ma-
nhã, do commandante da i.^ brigada de infantaria, quando des-

de a véspera, de tarde se haviam ordenado prevenções, se de ex-

tensa surpreza não fosse toda a attitude do exercito n'essas horas

de balanceador convencionalismo.
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Alvo de esperanças novas, por parte do monarcha, symboli-

sou comtudo, para os que o rodeavanot, pouco seguro esteio da re-

gia guarda.

O brigadeiro, mercê d*essa negligencia quasi próxima da

adherencia registada no exercito durante a revolução de Outu-

bro, justificaria a duvida dos raros devotados á realeza.

Vel-o hemos em breve, recusando, em fútil pretexto, a mar-

cha para um ponto estratégico

Se os monarchicos leaes o condemnaram, os republicanos o

absolveriam, com base n<» exacta altitude da soldadesca.

Assim de justiça é dizer, que o coronel Brito e Abreu, se

arguições justas teve pela falta de marcha, onde o seu valor mi-

litar não devia recuar, em face mesmo d'uni provável fuzila-

mento, procedeu, levado pelas circumstancias de indisciplina,

apreciadas, propriamente, pelos vencedores :

«As forças que se encontravam junto ao palácio das Neces-

sidades, no dia 4, quando começou o bombardeamento, eram os

regimentos de infanteria i, commandante Marques, e infantaria

2, commandante Bessa, i 5o praças de infantaria 16- uma com-

panhia da guarda municipal e um esquadrão da mesma guar-

da. Era commandante d'cstas forças, de mais de lOOO homens
o sr. Brito e Abreu. A disposição dos soldados era péssima para

a monarchia e excellente para nós. Mostravam o firme propósito,

na sua maioria, de não matarem em nome do rei. Os officiaes

estavam mais divididos Mas quando o rei fugiu, até amigos seus

perderam a fé. Do quartel general baixaram varias ordens, para

as forças envolverem o acampamento da Avenida, para acam-

parem em S. Pedro d'Alcantara e na Praça Luiz de Gamões,

para irem para o Terreiro do Paço, etc. O conselho de officiaes,

reunido, não acceitou essa ordem. Uma vez porém, tocou a reu-

nir para as forças marcharem. Os soldados murmuraram, mostra-

ram bem que não marchariam—e não marcharam. Devi-se dizer

isto que não prejudica a gloria dos vencedores: as tropas chamadas
fieis não eram afinal fieis. A maioria do exercito era, emostrou-se,

republicana—ainda mesmo não se batendo pela Republica.» (•)

(*) «O Mundo» de 11 de Outubro de 1910.
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Ao borborinho estabelecido pelo evolar da creadagem, sur-

giu o período de nevrose.

O desanimo dos que fugiram, lançou sobre os que ficaram

uma sombra de perplexidade.

O telephone retinia incessante, sem que do paço conseguissem

alguma cousa de productivo.

De íóra vinha uma visão de desasocego. Dentro notava-se a

esperança apenas como modesto e pouco espesso invólucro do

desespero.

Vejamos o 1.° tenente Victor Sepúlveda, a descrever esse

duplo aspecto:

«Eu, que já ia de assistir ao estado das torças que guarne-

ciam o Paço e que me não deixava ter grande confiança, não

podia ter a mesma tranquillidade; para não semear o desanimo,

não contei o que lá presenceára em baixo.

t Quando El-Rei me despediu, voltei para baixo e fiquei por

ali a observar: havia officiaes que trabalhavam bem e de vonta-

de, outros que davam parte de doente, soldados já doentes, uma
desordem completa.

«No Paço, ninguém, dos que o dever lá chamava, apparecia.

«A*s dez horas da manhã appareceram os navios revoltosos,

e não me pôde passar despercebida a coincidência da retirada

da artilharia de Queluz e a evolução dos navios de guerra.

«Preveni o sr. Fernando Eduardo de Serpa, para El-Rei dei-

xar o i.° andar.

«Os navios se desciam, para alguma cousa havia de ser; de-

vía-se contar com o bombardeamento.

oOs creados da Casa Real mal avistaram os navios fugiram

todos; excepto quatro, abandonaram tudo,

«Com o Quartel General fallavase a custo.

«Pedla-se artilharia, diziam que sim, e outras vezes não res-

pondiam.

«El-Rei e o Marquez do Lavradio procuravam fallar com o

Presidente do Conselho que não respondia nem se sabia onde

parava.

«E o telephone sempre occupado com gente que tranquilli-

sava as familias, ou que recebia perguntas aíHictas.
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«Quando se precisava tallar cotn alguma auctoridade (gene-

ral ou ministros) nunca estavam.

«Bastava essa resistência passiva do telephone para desani-

mar um bravo. Era um verdadeiro interno.

«Por mim, nada podia fazer: as forças tinham os seus oflS-

ciaes, e eu não me animava a dizer a El-Rei o estado de desmo-

rajisação das tropas.» (*)

Um crepitar de fuzilaria lançou alarme.

Não era ainda contra o paço.

Tendo chegado o resto que de infantaria i6 no quartel dei-

xara Machado Santos, quando da sua investida, o coronel Brito

e Abreu, determinara a sua posição no local denominado o jar«

dim da Rainha, para que batesse o edificio de Alcântara.

De calculado effeito se tornou o ataque, e para que servisse

de base a retribuil-o com outro ás Necessidades.

Formadas as praças do i6, o paço das Necessidades, envol-

veu-se na fumarada das primeiras descargas.

Mal afiteita a uma deteza do ideal que cropagandas revolu-

cionarias haviam derrubado, a soldadesca, procurou apenas um
simulacro de lucta, a que do quartel de marinheiros se corres-

pondeu sonhando um doloroso anceio de carnificina.

Gomtudo, as balas dos defíensores do real palácio, por ex-

tranha ironia, iam attingir mais aquelles que se mostravam dis-

postos a proteger os seus habitantes do que os rebeldes ripostan-

do de alem, mas sem que melhores pontarias fizessem:

(rAppareceu também uma parte do i6 que foi para o cha-

mado Jardim aa Rainha, para fazer fogo sobre o Quartel de

Marinheiros; mas a atrapalhação, que já envolvera tudo e todos

não lhes permittia pontarias lá muito felizes, batendo os estilha-

ços nas paredes e que, recocheteando, feriram alguns soldados

nossos, acabando por serem mandados retirar.» (••)

A' inutilidade do combate, seguiu se a retirada e até a de-

serção, sahindo d'ali para a Rotunda, o i.° cabo Anthero Mar-

tins.

(*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão, pagina 179.

(#») «J Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitãc. = Depoimento do
tenente Sepúlveda. = Pagina 181.
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Para quebrar quaesquer intenções de manutenção de fideli-

dade á monarchia, fizeram os revolucionários chegar até ás for-

ças de guarda ao paço, o echo verdadeiro da apprehensao de

carroças com tarios mantimentos, e o boato, apenas aterrorisan-

te, de uma investida de 2000 marinheiros, sob o commando do

almirante Cândido Reis.

Servia comtudo para projectos audaciosos, o ligeiro inciden-

te do 16.

O quartel de marinheiros aproveitara o pretexto, para que

se do estrangeiro se extranhasse o ataque, dado fosse como nas-

cido da luctd provocada pela guarnição do paço.

D. Manuel, entretanto, descera aié á pequena casa do jardim,

onde estava installado outro telephone.

Ao conselheiro Teixeira de Sousa, exigia a marcha sobre as

Necessidades, das baterias de Queluz, como de maior té, e po-

dendo obstar ao desembarque da marinha, ou responder ao an-

nunciado bombardeamento.

Era impossível de satisfazer o pedido.

As baterias seguiam n*essa hora o caminho para achar po-

sição boa, d'onde podessem atacar a Rotunda, e no quartel gene-

ral desconhecido era o local onde estavam.

O chefe do governo respondia que a anilharia era necessá-

ria para o abafar da insurreição no principal ponto revoltoso, o

Alto da Avenida e insistindo, dava como melhor o retirar sobre

Cintra ou Mafra.

Conhecido, embora, que a base capital era derrubar o po-

der régio, pela morte ou pela fuga que as circum.stancias impu-

zessem, e sabida ainda a espalhada intencional vontade de um
assalto ás Necessidades, á vontade se deixou o quartel de mari-

nheiros, para cm inércia aliás se manter a Rotunda. . .

Assim, as allegaçÕes do conselheiro Teixeira de Sousa, ex-

primiam o parecer do commando da divisão, já transmittido

também ao commandante das guardas municipaes, coronel Ma-
laquias de Lemos, quando pelo ataque ao quartel de Alcântara

se pronunciou : (*)

(*J Gtvcral Malaquias de Lemos = A sua acção durante a revolução de
Outubro do 1910.
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«De AlcantBra sou intormado que chegara ali, de Queluz,

a artilharia a cavallo. Sendo indiscutivel que o principal objec-

tivo dos revoltosos era o palácio das Necessidades, e consideran-

do de suma conveniência afastar os revolucionários que duran-

te a noite se tinham reunido no quartel de marinheiros, assim

o disse para o quartel general, afim de que se aproveitasse a es-

tada n'aquelle ponto da artilharia fiel. Responderam-me que sua

ex.^ o general, resolvera mandar atacar em primeiro logar a ar-

tilharia revoltosa postada no alto da Avenida, reservando para

de tarde o ataque ao quartel dos marinheiros.»

Era bem a convicção de uma impossibilidade de vencer, es-

se conselho de tuga, dado pelo chefe do governo.

D. Manuel II, aborrecido, e sem pensar que teria de o acceitar,

ao ser-lhe repetido o alvitre, disse, passando o auscultador ao

marquez do Lavradio:

— Querem que eu vá para Mafra, vê lá o que é. . .

Eram seguidas attentamente as evoluções dos navios.

Quando os viram descer o rio, íez-se o primeiro alarme.

Annotada a paragem junto do quartel dos marinheiros,

houve novos instantes de animo.

Decorridas poucas horas, voltou o desasocego.

Os cruzadorts endireitavam, franca e abertamente, até ás

proximidades do palácio real.

O explodir das granadas com que visou as tropas que cer-

cavam o edificio de Alcântara, foi como que o aviso.

Momento solemne esse da chegada dos cruzadores quasi em
face do paço. As intenções eram já conhecidas.

Estabeleceu-se o natural borborinho.

O que iria succeder?

A soldadesca procurou encobrir-se, fugindo a essa perspecti-

va de morte.

Seguiram-se alguns minutos de dolorosa espera.

As granadas começaram a cahir.

D. Manuel, o rei que tão rodeado de fidalgos estivera na oc-

casiÕes de gala, via se semi-abandonado.

Os estampidos iniciaes trouxeram pois o pânico a esse re-

duzido núcleo de fieis.
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Temidas peores violências, de intuição, mas neutralisadas

pelo acaso, nasceram receios de que o rei sobre os escombros

pudesse âcar.

Uma breve passagem pelo oratório, deu a nota da crença

christã de todos os reis portuguezes.

Os projecteis, entrando pelos aposentos, estilhaçando moveis

e estrondeando temerosos, fizeram ver os inconvenientes da per-

manência dentro do edifício.

Instado pelos fidalgos, o rei, vendo proseguir o livre ingres-

so das granadas nas salas do palácio, decidia se a sahir, para a

Tapada.

N'um equivoco flagrante, o tenente da armada, Eduardo

Lupi, quiz dizer n*um depoimento (•) que D. Manuel II seguira

para a Tapada antes do bombardeamento:

«Onde estava El-Rei?

«Quando cheguei estava na cerca, onde havia três automó-

veis preparados para a eventualidade da sua retirada. Estava

acompanhado nesse momento pelo snr. Vellez Caldeira, ofiBcial

do «yatch» real «D Amélia», conde de Tarouca, marquez do

Lavradio, conde de Sabugosa, marquez do Fayal e pelo sr. Vic-

tor Sepúlveda, official da armada. Pouco antes tinham chegado

os srs. almirante Hermenegildo Capello e Salvador Asseca, que

nesse momento se tinham aflastado, segundo me disseram, a

verificar se da parte do palácio que fora habitada por El-Rei D.

Fernando seria conveniente qualquer procedimento das tropas

fieis.

« — Já tinha começado o bombardeamento?

a — Não. . . Não havia togo. Os cruzadores «S. Raphael»

e «Adamastor» tinham tomado posições para o bombardeamen-

to, e quando a maré vazou romperam fogo, firmando a ponta-

ria em três tiros, apoz os quaes as granadas começaram cahin-

do certeiramente sobre o Paço, principalmente no andar nobre

e na capella.»

De facto, a chegada do tenente coincidiu quasi com a do

almirante Brito Capello e visconde de Asseca, que, como vere-

Oc

^iario dos Vencidosw por Joaquim Leitão, pagina 229.
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mos, appareceram nas Necessidades quando as granadas já ha-

viam forçado o rei ao abandono do palácio.

Não teni pois base Srme a ailegação que a Historia regista,

para formular a contradita^ auxiliada ainda pelos seguintes tre-

chos {*)áo tenente Sepúlveda :

«D'ahi a pouco começou o bombardeamento do Paço. El-

Rei foi para a Tapada, com os officiaes de serviço, o conde de

Sabugosa, o conde de Tarouca e Marquez do Fayal ; mas foi só

depois de instado. Até ahi o Senhor D. Manuel nunca mostrou

receio, conservando sempre uma admirável serenidade. Apenas

um pouco triste, como era natural, mas sempre bemi disposto.

Por essa hora chegaram o vice-almirante Hermenegildo Capello,

o visconde d*Asseca e o meu camarada Eduardo Lupi que quiz

apresentar-se e falar a El Rei; dissuadio de falar a El Rei e fi-

cámos juntos até ao fim.»

O facto de não ter chegado a ir á Tapada, justifica outro

erro: o de dar a existência ali de três automóveis, quando á ho-

ra da partida, a custo se procuraram e arranjaram dois.

Coadjuva egualmente as opposiç5es a essas affirmativas as

declarações do tenente João Feijó Teixeira. (••) se bem que se

não isentem d*um erro, ode attribuir a D. Manuel o desejo de re-

fugio no jardim, o que lhe foi aconselhado pelos dedicados ro-

deantes da sua pessoa.

«Pelo meio da tarde, pouto depois de ter começado o bom-

bardeamento do Paço, soube que o sr. D. Manuel manifestar ao

desejo de se refugiar no jardim, com medo de ficar sepultado

nos escombros. Com eôeito n'essa altura, o edificio sofiria rom-

bos alarmantes. O sr. D. Manuel installou-se n'uma das peque-

nas casas do jardim, e lá se conservou algum tempo, pedindo

constantes ligações telephonicas para diversos pontos. As suas es-

peranças, no decorrer das informações obtidas, devem ter soflri-

do profundo abalo, porque a breve trecho o sr. D. Manuel dava

ordens para que lhe fosse preparado um automóvel que o con-

duzisse a Mafra.»

(*) Obra já citada.=Pagiaa 181. <=SSe

(**) «A Capital» de 12 de Outubro de 1910.
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Foi por lanio durante o canhoneio que D. Manuel sahiu,

entre os fidalgos, para o jardim da Rainha; d*onde, para que ex-

posto ainda não ficasse, ingressava em pequena casa onde esta-

va installado um apparelho telcphonico.

Insistentemente o íez trabalhar, já respondendo ás alancea-

das perguntas da rainha D. Amélia, já procurando e por seu

conselho, obter do commando da divisão um entrave á revolta.

Era lhe transmittida a attitude enérgica da Rotunda, embo-

ra se confiasse na acção firme do coronel Alfredo de Albuquer-

que e no kalismo e intransigência combativa do capitão Hen

rique Mitchell de Paiva Couceiro, cujo dedicado voto á realeza

era^de animar.

O canhoneio proseguiu.

Teve que passar para o picadeiro.

Por instantes, D. Manuel ficou á porta do picadeiro, junto

de uma cadeira, metiendo e tirando, machinalmenie, os anéis

da mão esquerda.

Gomo que lormando barreira, estavam os marquezes do

Fayal e do Lavradio, os condes de Sabugosa e Tarouca, o dr.

Arthur Ravara, e o coronel Waddington.

A cavallOj o tenente da guarda municipal, Raul de Menezes,

seguia as evoluções das tropas, que procuravam íurtar-se ao

togo dos navios.

Quiz se ouvir a opinião do alteres de infantaria 16, João

Xavier de Velasco Celestino Soares, que, acompanhando o capi-

tão de fragata Vellez Caldeira, foi reunir-se a D. Manuel II.

A histórica entrevista appareceu assim descripta: («)

«O rei, dirigindose ao alferes Celestino Soares, perguntou-

Ihe qual era a sua impressão pessoal sobre as condições de defe-

sa do paço, sendo-lhe respondido que não poderia resistir a um
ataque violento. «Então parece lhe que isto está mal?» «Parece-

me que não poderemos resistir eflBcazmente.» O conde de Ta-

rouca exclama : «Não quer dizer nada ! Mandam se vir miis tro-

pas fieis » Alferes Celestino Soares : «De onde?» Tarouca: «En-

tão? Temos infantaria i . . . » Alferes Soares: «Não pode passar

(*) «o Mundo» de 21 de Setembro de 1911.
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de Alcântara.» Tarouca: «Intantaiia 2. . .» Alferes Soares: «In-

fantaria 2, com as baterias de Queluz, tenta n'este momento um
ataque envolvente á Rotunda^. Tarouca: «E o resto?» Alteres

Soares: «Estão guardando os bancos, o Arsenal do Exercito,

etc. ...»

«O rei ouve calado e de olhos no chão. De súbito, volta se

para Raul de Menezes e pergunta : «V. responsabilisa-se pela

minha vida?» Ao que este responde: «Emquanio for vivo, não

tocarão em V. M. Mas um morto não pode responder por nin-

guém.» Do lado gritavam ao rei: «Ouve, ouve? V. M. já cum-

priu o seu dever. Agora seria temeridade ficar. Saiamos emquan-

to é tempoi

«O rei volta-se então para o alteres Celestino Soares, a quem
trata pela primeira vez por tu, e dizlhe:

« — Vai ao telefone e dize-me já ao presidente do conselho

que, se estiver algum «destroyer» inglês no Tejo, lhe mande di-

zer que meta no fundo os navios portuguezes.

«O alferes Soares vai ao telefone, colocado no quarto do co-

mandante do pofto do picadeiro, manda ligar para o aspirante

alferes Leite no posto principal da guarda de infantaria 2 e diz-

lhe textualmente: «Diz el-rei que o presidente do conselho já

tem ordem para, se estiver no Tejo algum «destroyer» inglês,

meter no íundo os barcos portuguezes».

«O aspirante Leite responde:

« — Bem, ficou sabendo.

«O sr. Celestino Soares volta junto do rei e comunica lhe:

«Acabo de cumprir as crdens de v. m.» Depois cavalgou o mu-

ro para vigiar os arredores e, como tudo estivesse tranquillo, o

rei e a comitiva subiram uma escada, passaram para a quinta

pegada ao palácio, onde se estava construindo, diz-se, a futura

residência da rainha Amélia, e por ahi toram até ao automóvel

'O ultimo á sair foi o dr. Ravara, que perguntou ao alferes:

«Você fica?» Ao que este respondeu: «Que hei de fazer?»

«A* noite, estando os oflBciaes reunidos, o alferes Celestino

Soares comunicou ao comandante da primeira brigada de in-

íantaria, Brito e Abreu, sob cujas ordens estava a guarnição do

paço, a ordem que o rei lhe dera e como elle a não cumprira
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«Brito e Abreu diz-lhe

:

« — Se V. quizer transmitir essa ordem ao presidente do con-

selho, iransmiita-a. Eu recuso-me terminantemente a isso.

«E ninguém a cumpriu.»

Não teve contestação o depoimento, que só mais tarde appa-

recia, exteriorisado em todos os seus pormenores.

Antes, porém, e n'um normando encimado pelo titulo de

«Alta Traição», apparecer ao libello n'um jornal republicano, (•)

exposto n'uma affirmativa cathegorica ;

«Nos primeiros momentos do bombardeamento encontra-

vam-se no picadeiro do Paço das Necessidades o rei Manuel, o

alteres de intantaria i6 Celestino Soares, o tenente Raul de Me-

nezes, c, entre outros palatinos, os srs. conde de Tarouca e dr.

Arthur Ravara. O rei, dirigindo-se ao alteres Celestino, pergun-

tou-lhe:

« — Então julgas, com as torças que temos, tudo perdido?

«O alteres esboçou um ar pessimista e o rei ordencu-lhe:

« — Vae ao telephone e dize-me já ao presidente do conse-

lho que se estiver algum «destroyer» inglez no Tejo lhe man-

de dizer que metta no tundo os navios portuguezes. . .

ttOôerecemos esta pagina de dignidade patriótica do sr. D.

Manuel de Bragança ao povo portuguez.

«Conscientes da gravidade do que affirmamos, assumimos

perante o governo, e para todos os efieitos, a responsabilidade

d'estas palavras históricas, aqui reproduzidas sem cólera e com

o mais idóneo testemunho.»

Foi verídico o incidente.

No exaspero de uma situação anormal, vendo uma inútil

guarda, por acobertada de perigo, olhando esses raros fidalgos,

minoria de todos quantos pisavam as salas regias, D. Manuel,

oppoz na sua exaltada ordem o formal desmentido á apregoada

tibieza em que o quizeram envolver.

Era o desespero.

Haviam-lhe patenteado a torça da revolução impedindo a

passagem de intantaria 1.

{*) A Republica Portugueza^ de 2 de Novembro de 1910.
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Tinham-lhe exposto o aflastamento de infantaria 2 com as

baterias.

Conhecera a tangibilidade das tropas que julgava o defen-

diam, mas que, n*um pânico, talso ou verdadeiro, oppunham,
em vez de resistência a dispersão.

A mirinha era o appoio firme da sedição.

Não tendo exercito, não tendo armada, nasceu a raiva dos

que se vêem manietados ante uma traição geral.

Era o naufrago que,— embora condemnavelmente, para se

pôr fora de perigo— se lança contra outro, para o logar no

batel salvador.

A phrase íoi irreflectida, e, por surgir em transes onde a

morte se desenhava eniaçante, não teve ali reproducção.

Um incidente attenua ainda esse súbito obscurecer de boas

intenções.

Houve um alvitre de intimar a rendição aos marinheiros,

sob pena de immediato fuzilamento dos revolucionários, em
grande numero detidos na esquadra das Cavallariças do In-

fante.

Eram marujos, soldados, sargentos e civis.

O rei não auxiliou o ardil, que talvez bello efíeito desse.

Attribuiu-se-lhe a phrase:

— Não. Julgariam verdadeiro e de victima passaria a ser

cruel.

E os presos tiveram todos a liberdade, quando a republica

se proclamou.

A Historia, se não perdoa esse grito de chamada ao estran-

geiro para valer á realeza de Portugal, não deixa de conduzir o

brado anri-patriotico até ás causas terriveis.

D. Manuel, teve na hora lúgubre do bombardeio a presciên-

cia do que é o poderio dos grandes: sujeito ao vácuo quando a

desgraça surge.

Desde o instante em que o infortúnio cerca, alarga-se, até se

esvahir, o circulo dos amigos. Estes cedem o passo áquelle, para

que os não cinjam também no seu abraço de ruina.

O rei viu pois raras amisades no instante grave que prece-

deu a primeira avançada para o exilio.
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A corte já quasi nem um symbolo era.

A velha autocracia, tão notável nos iniciaes reinados, ia ca-

hindo, n*um desfallecimento evidente que lhe cortou os toros de

segundo estado.

O terceiro estado, o povo, disputava primazias contra o

primeiro, o clero e contra o outro, a realeza.

A decadência fez misturas e os velhos pergaminhos, com as

mitras ricas e as tiaras preciosas, não se eivaram da convicção

de que só a coroa lhes tornava reluzentes os brazÕes ou venerá-

veis as purpuras episcopaes.

A politica, n*um enlace de embuste, ou n*um canto de se-

reia, tresmalhando crenças, desâgurou credos e esphacelou do-

gmas, sem que, a incautos conveniências recordasse.

Acompanha a vida das nações essas estranhas anomalias de

tensões separatistas ou niveladoras, onde o terceiro estado quer

abalar a escada autocraía do quebrado feudalismo das velhas eras,

sem ver que o boyardo se arranca a mascara de fereza, para cahir

nos braços do egualitario, não depÕe a qualidade senhorial que

o outro torna dependente.

Mas, nem tudo é convenção e se nas supremas orientações

populares, por vezes cabe o influxo de uma doutrina mal inter-

pretada, outras vezes impera o poderio de uma ideia solidifica-

da pela vontade.

Esta auxilio tinha pelos que, de tacto lhe deviam pôr em-

barras.

Era bem a mon=\rchia sem monarchicos, que D. Carlos I

percebera, e a claro poz, pagando todavia duramente a fran-

queza de o dizer.

Veremos depois que nem faltou á republica na sua hora

de victoria, o brado acclamitivo dos catholicos, frisando amais

preterida a vida e situação dos catholicos dentro da republica

brazileira do que a situação que a egreja tinha dentro da mo-

narchia portugueza.» (*)

Õ clero expiaria a aífirmativa.

Comtudo, elle que teve foros altos junto do throno de D.

{*) O Correio do Norte, do Porto, de 9 de Outubro de li»10.
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Carlos I, pela rainha, e do de D. Manuel II, o clero, despresando

as prercgativas reaes, e não tendo entraves sérios á sua marcha

de reacção, não ousou vir aos salões régios, e n'elie se não viu

o chefe supremo da egreja portugueza, o patriarcha, egualmente

palatino como capellão-mór.

Ao pequeno grupo, ainda se reuniam porém, apparecendo

no momento perigoso do inicio do bombardeio, o chefe da casa

militar d'el-rei, vice-almirante Hermenegildo Carlos de Brito Ca-

pello, o camarista e estribeiro mor visconde de Asseca, Salvador

Correia da Sá e ainda o i.° tenente da armada, Eduardo da

Costa Lupi,

Essa figura de velho antigo, altiva e nobre, de Hermene-

gildo Capello, tivera de manhã em Massamá, logar perto de

Queluz, a noticia do rebentar da revolução.

Não teve hesitações esse vulto épico, ao qual a historia por-

tugueza, dedicou como colonial e explorador audacioso, algumas

das suas paginas de gloria, que o povo sanccionara erguendo o

como ídolo venerável, admirando-o na sessão memorável da So-

ciedade de Geographia, de l5 de Março de 1880, em que com
o madeirense Roberto Ivens era recebido solemnemente depois

da celebre viagem ás terras de laca e na sessão notável de 1 de

Outubro de 1 885, em que communicava o êxito brilhante e arroja-

do dos seus trabalhos na travessia de Mossamedes a Quelimane.

A primeira notável viagem de exploração assignala-a ainda

hoje a recordação d*essa obra importantíssima publicada em
1881, «De Benguella ás terras de laca».

Da segunda travessia nasceu o não menos celebre livro

aDe Angola á ContraCosta— Descripçao de uma viagem atra-

vez do continente aíricano», por H. Capello e R. Ivens» em dois

grossos volumes publicados em 1886 e onde se referiam as im-

portantes descobertas, realisadas em 1884-1885, das origens do

Lualaba, e do caminho entre as duas costas, a visita ás terras

da Garanganja, Katanga e ao curso do rio Luapula, bem como
a descida do rio Zambeze, do Chôa ao Oceano.

Brito Capello intemerato explorador, traçou logo como
itenerario de dever, a ida ao paço, tossem quacs fossem os em-
baraços a surgir.
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Na estação do caminho de ferro, com falsas indicações qui-

zeram impedil-o de seguir.

— Não vá para Lisboa, porque o não deixam entrar. E el-

rei não está lá.

— El-rei não está em Lisboa? Então onde está?

— Foi para Cintra

!

O apparecimento do visconde de Asseca, cortou essa ten-

denciosa informação.

O fidalgo, conhecendo já em parte o que se passava, bra-

dava:

— El-rei não está em Cintra. Está mas é em Lisboa. Vamos
para Lisboa.

Logravam ainda aproveitar-se do comboio até ao Rocio.

Brito Capello, teve de recordar-se dos velhos tempos de ex-

plorador americano, das suas travessias longas com Roberto

Wens.

A pé, o velho official, percorreu a cidade, procurando os me-

lhores caminhos, para que as balas ou a prisão o não impedissem,

de, com o visconde de Asseca, ir levar ao paço a sua presença de

palatino leal.

Sem falia pelo cançasso, de pés inchados, pela peregrinação

fatigante, o ancião lá deitou ás Necessidades, sem que embargo

á cruzada fossem, a distancia a que de Lisboa estava, ea salvo

ali, das contingências graves da rebellião, nem a cdade, esse avan-

çado peso de 70 annos, desculpa em quanto a quizessem ter.

Elle e o visconde de Asseca, emquanto os canhões dos na-

vios troavam, procuravam D. Manuel.

Chegavam em momento grave : o do bombardeio.

As granidas, silvivam, sahindo dos navios, para estoirar

junto ao palácio, com um fragor de aterrar.

— El-rei? perguntava pressuroso Hermenegildo Capello.

— Está no jardim da Rainha.

N'elle, pouco antes, abandonado pelas praças do 16 apoz o

seu singular arremedo do ataque a Alcântara, egualmente o

não achavam, e apenas o logravam ver no picadeiro.

Era cerca <ie i hora da tarde.

De momento, apenas perto estavam o conde de Tarouca, o
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conde de Sabugosa, o marquez do Fayalj o marquez do Lavra-

dio, o tenente Sepúlveda.

Apparecendo solemne e hirto, o velho official, endireitando

ao rei, creança sem amparo, teve logo a phraseoiogia violenta

de um açoute aos governantes e aos evolados d*essas salas.

De sobr'olho franzido escutou os intormes do grande explo-

rador assignalando o avanço dos revolucionários e culpando dos

successos os governos que se succederam desde D. Carlos.

D. Manuel, prescindiu de saber as causas, bem conhecidas

e bem meditadas:

— Mas, agora, o que se hade fazer?

— Agora, senhor, só ha um remédio.

— Qual?
— Um só e já, ou está tudo perdido!

O rei insistiu nervoso já, n'uma irreprimivel impaciência

:

— Mas qual é ?

— E' Vossa Magestade e nós montarmos a cavallo e Vossa

Magestade pôr-se á frente das tropas que estão guardando o pa-

ço e marchar para Lisboa.

Mal orientado se achou o alvitre e classificado de loucur-s,

O official insistiu porem:
— Será, mas se el-rei o não fizer, então que trate de fugir

porque a monarchia está perdida. Só Sua Magestade com um
acto ou um ataque de coragem que inflamme os soldados pode

salvar o throno

!

D. Manuel não teve uma hesitação e declarou-se prompto a

executar o projecto.

Renasceu a reproducçao de uma desconfiança, justa, sobre

as torças destinadas a dar golpe.

O telepftone participou para Cintra, o conselho e a boa von-

tade de ser seguido.

Disse-se (•) que da Pena veio entrave:

«Mas um grito de egoismo, como só o sabem ter as mães,

impediu o gesto.

(*J «Nas Neccssidadts— Depoimeuto de um official» — «O Correio da
Wanbãu de -21 de Outubro de 1910.
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a — Não, não, não quero! Quero o meu filho, é o ultimo

bem que me resta!. . . » disseram de Cintra ao ser communi-

cada a resolução pelo telephone.

«E ninguém mais teve coragem para aconselhar o caminho

onde se poderia encontrar a victoria ou uma morte nobre.»

Houve controvérsias sobre o incidente.

O jornal de Roma, «A Tribuna», dando a publico (i6 de

Novembro de i9io) uma extensa descripção do movimento, at-

tribuida ao tenente Sepúlveda, a esse tempo em Sanrossore jun-

to da rainha D. Maria Pia, affirmava:

«Entretanto, D. Manuel, que no paço trabalhava com o seu

secretario ouvia troar a artilharia, mas conâava em que a revo-

lução seria dominada, pois Teixeira de bousa telephonava-lhe,

repetidas vezes, a tranquilisal-o. Finalmente, já quando os revo-

lucionários se approximavam do paço, a rainha D. Amélia in-

formada do que se passava, telephonoulhe de Cintra aconselhan-

do o a sair do paço, collocando se á frente das tropas fieis e mar-

chando contra os revolucionários.

«No emtanto, apoz um breve conselho de officiaes ajudan-

tes de ordens do rei, foi julgado inopportuno expor assim a sua

vida, aconselhando© por isso a ir para Mafra, pois d*ali, ou de

Cascaes, poderia marchar sobre Lisboa, com fcs tropas.»

Os salientes erros dos pormenores, os collocaram logo em
mau terreno de veracidade, e não tardou o desmentido, pelo l.°

tenente Sepúlveda, dando a entrevista como apocrypha.

Assim, e sem contestação firme, apenas de pé ficaram os

trechos do livro do conselheiro Teixeira de Sousa, onde ligeira-

mente se insinua que a rainha D. Amélia se oppuzera a que D.

Manuel II combatesse. Comtudo, veremos mais tarde, a tenaz

opposição das duas rainhas á marcha para Gibraltar, em logar

da sobre o Porto, tendo como embaraço forte a attitude do com-

mandante do hiate «Amélia», Moreira de Sá.

Não ficou assim cathegoricamente definida a vontade da

rainha, parecendo todavia que, mercê ora do maternal aflecto,

ora da cólera irrepremida, de instante se aventuravam guerrei-

ros conselhos para breve desapparecerem ao influxo da alma te-

merosa de perigos para o filho estremecido.
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Se do palácio de Cintra, veiu essa ordem de retrocesso, íoi

mais efleciivamenic o coração de mãe a prever a inutilidade do

passo, do que a energia da rainha a decretar a espectativa.

A rainha D. Amélia, manteve a firmeza de uma Orleans,

nascida nos transes amargos do exílio dos pães, os condes de

Paris, e ella mesma tantas vezes attingida pelos golpes de des-

tortuna.

O appaiellho telephonico toi o transmissor impassivel de

muita cólera e de muita censura ao sexo que lhe difficultava o

assumir a directa acção contraria á revolta.

Nas Necessidades proseguia o excitado aguardar de mau
fim.

Todavia se largas clareiras fizera a palatinagem em torno

da creança que o destino, para sua desventura e amargos transes

collocou no thronOjtoi para melhor distinguir esse grupo de de-

dicados que lhe formaram corte, na hora afiastadora da desdita.

O rei viu, a seu lado, o seu ajudante e chefe da casa mili-

tar, vice-almirante Hermenegildo Carlos de Brito Capello, o ca-

pitão de fragata João Agnello Vellez Caldeira Castello Branco,

os coronéis de engenharia Fernando Eduardo de Serpa Pimen-

tel e António Luiz Theophilo de Araújo Waddington, o tenente

João Feijó Teixeira, e i.° tenente, Victor de Sepúlveda, que de

manhã chegara.

Do pessoal militar privativo faltavam, portanto, embora em
serviço estivessem, o coronel Filippe Malaquias de Lemos, com-

mandando no Carmo as guardas municipaes, o coronel Alfredo

Augusto José de Albuquerque, commandando lanceiros 2, o co-

ronel de infantaria, António Vaz Correia de Seabra Lacerda, o

tenente coronel de estado maior, António José Garcia Guerrei-

ro, em missão no quartel general, onde a acção todavia foi qua-

si apagada; o major de cavallaria Thiomoteo de Sousa Alvim,

commandando um esquadrão de lanceiros, o capitão de fragata

João José Moreira de Sá, a bordo do hiate «D. Amélia», surto

no Tejo.

Em Gibraltar, o capitão de fragata Moreira de Sá, allegan-

do que não queria ser havido por desertor, jurou vir a Lisboa,

entregar o hiate, cuja acção a seu tempo será descripta.
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Longe estavam o coronel de cavallaria António Francisco

da Costa, ausente de Lisboa, o coronsl de artilharia, José Lobo

de Vasconcellos, ausente na Beira; o capitão de fragata, António

Ferreira Pinto Bastos, a bordo do cruzador «S. Gabriel» em
viagem de circumnavegação; o capitão de engenharia, António

C'írlos Leotte Tavares, ausente no Algarve; o capitão de caval-

laria, Francisco de Paula Maria Anna do Loreto Figueira da

Gamara, em serviço em Macau.

Havia 4 vagas na palasinagem e assim fixada estava a exis-

tência dos 1 7 personagens da casa militar.

Oos 58 honorários, faltava em primeiro logar, o duque do

Porto, infante de Portugal.

Não estava longe, mas a curta distancia a que se coUocára

livrára*o do espectáculo perturbante do bombardeamento.

Retinha-o a cidadella de Cascaes, onde o povo esperava, ar-

mado, mas ordeiro, a ambicionada victoria do seu ideai.

A despeito do sabido avançar sedicioso, não ousou galgar

esses kilometros que das Necessidades o separavam e vir oôe-

recer ao rei e ao sobrinho, a sua espada de general de divisão

e o seu conselho de mais avançado em annos.

O automóvel apenas rodou no circuito evascrense, n'uns

preparativos de retirada.

De embaraços o tiraria, fornecendo meios á iniciativa de

desapparecimento, o hiate cD. Amélia», fugido do ancoradou*

ro da Junqueira, accossado pelo receio nascido dos boatos de

que a bcrdo tinha a familia régia.

De abalada, para que as balas o não attingissem como abri*

go dos reis portuguezes, descia do poiso habitual para se balou-

çar fronteiro á cidadella, onde receberia o infante de Portugal,

D. Aflonso de Bragança.

Attribuiram-se-lhe intenções de completar com uma solli-

citação em forma, o pensamento apenas exposto n*um sobresalto

espiritual, pelo rei D. Manuel e jamais reproduzido.

Deixemol-03, por agora, pois apenas se procura, com o re-

gistar da sua ausência e o fixar do escolhido asylo, descrever a

situação do primeiro dignitário da casa honorária de D. Ma-

nuel IL
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Definida essa situação, sigamos ás dos restantes pala-

tinoi.

Faltavam, alem do iníante D. Aflonso, refugiado em Cascaes;

c por impedidos em serviço, o general Manuel Raphael Gorjão,

commandando a divisão, os vice-almiranies Luiz António de

Moraes e Sousa e José Cesário da Silva, na majoria general da

armada; o general de brigada, António Júlio de Sousa Machado
e o tenentecoronel Thomaz António Garcia Rosado, no quartel

general; o coronel José António de Moraes Sarmento, no gover-

no civil, commandando a policia; o capitão de mar e guerra,

Álvaro da Costa Ferreira, commandando o cruzador «D. Car-

los» onde seria ferido, em deíeza da monarchia; o capitão de

fragata, Polycarpo José de Azevedo, commandando o cruzador

«S. Raphael» onde era ferido; o capitão D. José de Mello, jun-

to do infante D. AÉtonsc; o capitão António Bernardo Ferreira,

commandando as baterias da Serra do Pilar, no Porto; o capi-

tão Henrique Mitchell de Paiva Couceiro, a caminho para o

bombardeio da Rotunda, com as baterias de Queluz; o conde

de Sousa Rosa, exercendo o cargo de ministro de Portugal em
Paris; o tenente-coronel João Augusto Alves Roçadas, e o major

de engenharia, Alfredo Augusto Freire de Andrade, governan-

do, respectivamente Angola e Moçambique; os capitães Eduardo
Augusto Marques, Alfredo Baptista Coelho, Francelino Pimen-
tel e João de Almeida e i.° tenente Augusto Pinto Cardoso, em
expedição nas provindas de Macau, Moçambique, Guiné e An-
gola.

^

D*estes, desculpa ponderada tinha a falta do tenentecoronel

Alves Roçadas, cujas affinidades com os republicanos por elles

mesmo seriam postas a claro, no órgão jornalístico de Machado
Santos, sob titulo de tUm revolucionário»:

«A «Lucta» desmentindo os boatos da nomeação do sr. Al-

ves Roçadas para governador d'Angola, boatos a que não dê-

mos credito por não julgarmos o sr. Almeida Ribeiro capaz de

arrostar com o prestigio ambaquino do sr. Norton de Mattos,

íez hontem esta sensacional declaração:

«E a propósito, vem dizer que o sr. Roçadas era republica-

no muito antes de 5 de Outubro, e d'aquelles republicanos com
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,que contávamos para efteiíos revolucionários. AflBrma-se e de-

monsirase.»

«E tão republicano o considerávamos nós lambera, que ao

vel-o atravessar as ruas >le Lisboa, a cavalo, á frente das suas

tropas victoriosas do Cuamato, ante as acclamações bem expres-

sivas da onda popular, poucos dias antes do «28 de Janeiro»,

julgámos que s. ex.* ia em marcha sobre as Necessidades para

expulsar João Franco do poder e D. Carlos do trono.

«Enganámo-nos! mas o caso podia ter se dado porque o il-

lustre «capitão» Roçadas, ao tempo, devia ter recebido na Ma-

deira uma carta de João Chagas, onde este caudilho o informa-

va do estado dos espíritos em Lisboa.» (#)

Alves Roçadas, propunha-se mais tarde (eleições de 16 de

Novembro de iglS) a deputado pelo Porto, corro representante

do partido unionista, da chefia do dr. Manuel de Brito Camacho,
não sendo eleito e obtendo apenas 2S0 votos.

O major de engenharia. Freire de Andrade, antigo fran-

quista, faltando, assumiria na republica altas influencias, fruin-

do como coronel, os cargos de director geral do ultramar e de-

pois (•*) secretario geral do ministério de instrucção publica,

não sem que outros democratas lhe registassem (»*•) assim os

antecedentes políticos :

«O ex-governador franquista Freire de Andrade, foi sempre

perseguidor de republicanos, imoral subsidiador de jornaes, ca-

cique-mór de Lourenço Marques ás ordens da monarquia. Ahi
está o homem por quem os «seus correligionários» vertem la-

grimas de saudade!»

Certo é porem que esses accusadores o citavam egualmente

como não republicano, embora Freire de Andrade adherente es-

tivesse ao partido do dr. Affonso Costa,

Francelino Pimentel, um dos bravos do Cuamato em 1907
e heroe da campanha dos Dembos, e João de Almeida ambos
longe da pátria, patentear-sehiam depois conspiradores da cau-

(*) O Intransigente de 22 de Setembro de Iblêj.

í**) Tomou posse em 1 de Outubro de lyid.

(###) O Rebate de à Outubro de l'.>13.
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sa monarchica, soãrendo o primeiro a clausura e sendo o segun-

do forçado a exilar-se, não sem que, julgado á revelia no tribu-

nal marcial de Braga, como envolvido em tentativas restaura-

doras (21 de Outubro de 19 1 3) fosse depois de novo julgado,

ainda á revelia, pelo tribunal marcial de Lisboa, em Santa Cla-

ra e condemnado a pena máxima, ou 6 annos de prisão maior

cellular, seguidos de lo de degredo ou na alternativa de 20 em
possessão de 2.* classe, com fundamento nos depoimentos dos

capitães Maia Magalhães e Pereira dos Santos, allegando-se sa-

bedores de que João d'Almeida tomara parte na incursão de Cha-

ves em 5 de Julho de 1912.

Estavam ausentes ainda, em Traz-os-Montes, o general de

divisão Luiz Augusto Pimentel Pinto; no Estoril, o director ge-

ral do minisf^rio da guerra, general de brigada, José Honorato

de Mendonça; em Cintra, os coronéis António Rodrigues Ribei-

ro, Carlos Roma du Bocage e João Benjamim Pinto ; em For-

nos de Algodres, o coronel Francisco da Costa Cabral; em Oei-

ras, o capitão de fragata, Alexandre Henrique Pereira Faria

Saldanha e Lencastre, conde de Cuba; no estrangeiro, o coronel

António Carlos Coelho de Vasconcelios Porto; nos arredores de

Lisboa, o capitão de estado maior, Ayres de Ornellas e Vas-

concelios.

Este, antigo ministro da marinha seria detido, á republica

proclamada, sendo restituído á liberdade (7 de Outubro de

19 10) mas não sem que jurasse sob palavra de honra não crear

difiBculdades ao regimen novo.

O exilio lhe sorriria, não faltando em volta do seu nome,

boatos de connivencia com os desejosos de restaurar a monar-

chia portugueza.

Ausentes por reforma, havia os generaes Joaquim Pereira

Pimenta de Castro, Guilherme Charters de Azeredo, conde de

Arnoso, Luciano Pego de Almeida Cibrão, Alberto Ferreira da

Silva Oliveira, Joaquim Carlos Paiva de Andrade, Joaquim An-

tónio Vito Moreira, Luiz de Sousa Folque, Hugo de Lacerda

Castello Branco, António Ferreira Aboim, e vicealmirante Gui-

lherme Augusto de Brito Capello.

O conde de Arnoso, Bernardo Correia Pereira de Mello, ap.
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pareceria ainda, quando da Ericeira endireitavam ao hiate os

dois barcos que conduziam os eiilados.

A curta distancia de Lisboa, como Oeiras, Cintra e Estoril

alguns dignitários estavam, e a situação da reforma de outros,

não impediria que, por dedicados á coroa, ali acorressem no ins-

tante grave d*uma revolta tendente a aoalal-a.

Em Cintra se encontravam vários e a pequeno intervallo do

paço da villa e da Pena.

Se a muitos não bafejou porem a sorte, quando Republica

«m Portugal feita, a outros, veremos a boa ventura a guiar-lhe

os passos, indo o general Pimenta de Castro sentar>se nas ban-

cadas de^ministro da guerra, no 1.* ministério— post-Constituiçâo

—denominado dos 70 dias, por ter durado de 3 de Setembro

a I2 de Novembro de 191 1, e presidido pelo revolucionário de

3i de Janeiro de i89i, João Pinheiro Chagas. O general Pi-

menta de Castro, apenas se conservou no ministério até 8 de

Outubro de 191 1, data em que o substituía, o tenentecoronel

de artilharia Alberto Carlos da Silveira

Restavam ainda, distantes do régio palácio, vários outros

palacianos da casa militar honorária.

Se o capitão João de Mendonça Gaivão, no ultramar, c o

tenentecoronel José de Abreu Macedo Ortigão, na reserva, des-

culpa tinham, de saliência foi o abandono, pelo director do Col-

legio Militar, general José Estevão de Moraes Sarmento que a

republica logo coUocaria á frente da Escola do Exercito (17 de

Outubro); pelos antigos ministros progressistas, general Sebas-

tião Custodio de Sousa Telles, que em Lisboa, na manhã de 3

estivera almoçando em casa do conselheiro José Luciano e n'es-

sa noite no jantar de gala no paço de Belém; e pelo coronel José

Mathias Nunes que logo a 7 se apresentava, conferenciando com
o ministro da guerra do governo provisório, coronel António
Xavier Correia Barreto.

Não estava o capitão-tenente João de Azevedo Coutinho

Fragoso de Siqueira, mas achai o-hia el-rei em Mafra, como
mais tarde o encontrava, durante o seu exilio, desterrado elle

próprio, e procurando em lances de audácia, uma tentativa de

restauração (21 de Outubro de i9i3).
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Não surgiu ali o ajudante de campo honorário e primeiro

presidente do conselho do manuelino reinado, vice-almirante

Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, que, todavia, veremos,

logo a 7 de Outubro, (») a cumprimentar, á írente da corpora-

ção da armada, o primeiro ministro da marinha republicano,

Amaro Justiniano de Azevedo Gomes.

As extranhezas iniciaes, em parte contrabalançadas pelos

que malsinaram a chamada aos conselhos da coroa, no reinado

de D. Manuel 11, d*aquelle que no reinado de D. Carlos de lado

havia sido posto^ derruir-se-hiam a pouco e pouco, até pelo pró-

prio serem esclarecidas: (**)

aA escolha do meu nome para candidato ás próximas elei-

ções foi uma surpreza. Estava bem longe de que se lembrassem

de mim, apesar de, em tempos, o dr. Aôonso Costa, meu velho

amigo, me ter dado a entender que muito lhe agradaria ter-me

como collega no Parlamento. Suppuz, em todo o caso, que se

trataria de um vago desejo apenas, que jamais viria a transfor-

mar-se n'uma realidade. Vejo, porem, que me enganei; e como
sou eleitor recenseado, o meu nome lá irá perigrinar pelas ur-

nas do circulo de Alcobaça, a ver se inspira aos eleitores d'essa

linda e nobre região a confiança necessária para sahir vencedor.

Como vim para a Republica? Por ser portuguez e por ser pa-

triota. Mais nada. E' que, por mais que isto pese aos que não

pensam como eu, entendo que todos os portuguezes que conser-

vam ainda bem vivo o amor pelo seu Paiz e o sentimento da

nacionalidade devem servir com dedicação o regimen, dar-lhe

o seu apoio, trabalhar pela sua consolidação, empregar os maio-

res esforços para que elle se aperfeiçoe e conquiste para a Nação

a era de prosperirlade e de tranquilidade a que ella tem direito.

Herdei de meus pães este Paiz independente e livre. A meus fi-

lhos o quero transmittir comom*o transmittiram a mim. E' por

isso que sirvo a Republica, que hei de servil-a emquanto puder

porque estou convencido de que é ella a exclusiva garantia da

independência portugucza.»

N*uma feição nova, a republicana, surgia ainda o primeiro

(*J «O Dia» de 7 de Outubro de 1910.

(*•) «A Capital» de 22 de Outubro de 1913.
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cheíc do governo, do reinado cuno de U. Manuel II, e que em
plena sessão da Gamara dos Pares do Reino, de 1 1 de Agosto

de 1 9o8, discursava, como presidente do conselho de ministros

da monarchia.

«Não é de hoje o meu amor intenso ao sistema que nos re-

ge. Ainda mesmo nos meus tempos de estudante, não sofri

daquella brotoeja republicana que tão facilmente ataca os que

cursam as escolas!»

Mais tarde propondo-se a deputado republicano (eleições de

i6 de Novembro de 191 3) como um dos representantes, em ca-

marás, do partido democrático, da chefia do dr. Aflonso Augus-

to da Gosta, era eleito pelo circulo de Alcobaça.

Bem justificada estava pois a não assistência á scena tormen-

tosa do bombardeio, como ajudante de campo de D. Manuel II.

Era a sempiterna verdade, sobrenadando, á ílôr das aguas

negras da conveniência; era a voz, de alem tumulo, de D. Car-

los I, reproduzindo a phrase, dia a dia, hora a hora, confirmada:

— Monarchia sem m onarchicos.

Ainda da casa militar taltavam os capitães ds mar e guerra,

Guilherme Gomes Coelho, servindo em Lisboa, o cargo de presi-

dente da commissão central de pescarias; Custodio Miguel Borja,

na commissão especial de commissario régio junto da Companhia
ád Zambezia; os capitães de fragata José Aleixo Ribeiro, servindo

em Lisboa, na commissão de cariographia; o capitão-tenente

Guilherme Ivens Ferraz, addido á majoria general da armada.

Aôastados estavam o capitão de fragata Nuno de Freitas

Queriol, antigo chefe do gabinete do conselheiro Hintze Ribei-

ro, em commissão no ultramar; o capitão de mar e guerra João

Miguel Rosa, exercendo as funcções de cônsul no Natal e go-

vernador da companhia do Nyassa; o capitão de fragata Ernes-

to Augusto Gomes de Sousa, capitão do porto de Angola; o 1.°

tenente Filippe Trajano Viena da Rocha, na commissão geo-

désica de Moçambique e o 2." tenente Hugo 0'Neill, desligado,

a seu pedido, do serviço da armada. (•)

(*J Estes nove officiaes apparecem mencionados no mappa II, intercal-

lado a paginas 356 e 357 do livro «Os Cem Dias Funestos» de Joaquim Lei-
tão, como em situação desconhecida.
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Da casa civil, apenas o secretario particular, marquez do

LavradiOj i.** tenente D. José de Almeida Correia de Sá; o ca-

marista, e estribeiro-mór, visconde d*Asseca, Salvador Correia

de Sá; o camarista e capitão da guarda real dos archeiros, mar-

quez do Fayal, Luiz Coutinho Borges de Medeiros Sousa Dias

da Camará, e o mordomo-mór, conde de Sabugosa, António

Maria José de Mello Silva César e Menezes.

Não estivam do pessoal eflectivo, o aposentador-mór, conde

das Alcáçovas, D. Caetano Henrique Pereira de Faria Saldanha

e Lencastre; o armeiro-mór, conde de Mesquitella, D. Luiz Ma-

ria Álvaro da Costa de Sousa Macedo, que comtudo se apresen-

taria em Matra e d'ali iria á <lespedida real na Ericeira ; i ca-

marista, marquez de Pombal, António de Carvalho e Mello

Daun Albuquerque e Lorena; o mestre-sala, conde de Figueiró,

António de Vasconcellos e Sousa que veremos em 1 2 seguir

para Sevilha e d*ali para Gibraltar, ao encontro dos reis ; o cor-

reio-mór, marquez de Penafiel, Manuel António Maria de Se-

na Freire Beltord Gomes da Matta de Sousa Coutinho; o cou-

leiro-mór, conde das Galveias, João de Avillez Lobo de Almei-

da Mello e Castro ao serviço também da rainha como vea-

dor e que iri.i ainda a Gibraltar; o reposteiro-mór, marquez de

Castello Melhor, João da Silveira Pinto da Fonseca e o alíeres-

mór e camarista, conde de S. Lourenço^ António Vasco de Mel-

lo e Silva César de Menezes, que encontraremos depois em Ma-

fra e Ericeira.

D'esteSj era detido, pelas 6 horas da manhã de 7, quando

ainda estava nos seus aposentos do solar de Oeiras, o marquez

de Pombal, só mais tarde restituído á liberdade.

Do pessoal eflectivo, não compareceu também o capellão-

mór, patriarcha de Lisboa, D. António Mendes Bello.

A abstenção do clero na companhia a D. Manuel II nas

horas de amargura, não excluiu a áttitude revolucionaria de íu-

turo, cabendo, a uns dos purpurados, o desterro para fora das

suas dioceses, mas com residência em Portugal e a outros, o

exilio.

Dos médicos da real camará apenas estava o dr. Arthur Ra-

vara não se encontrando ali o !.• medico. D, António Maria de
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Lencastre; medico consultor, Francisco Augusto de Oliveira

Feijão, os médicos, António de Azevedo Meyrelles, Carlos Ta
vares, D. Thomaz de Mello Breyner e os facultativos substitu-

tos, D. Fernando de Lencastre, Fernando de Mattos Chaves e

Manuel de Lucena.

D. Thomaz de Mello, ausente em Cintra, appareceria em
Mafra, a segunda parte do caminho do exílio.

Faltavam o condel-móre omeirinho-mór, pela vacatura dos

cargos; o capitão-fionorario da guarda real dos archeiros, duque

de Palmella, António de Sampaio Fina de Brederode, por doen-

ça e relembrando a morte, recente, da duqueza (*) ; o guarda-

roupa, barão de Fornellos, Fernando Maria Pereira dos Santos,

por desgostos Íntimos, vivendo affastado dos paços régios; o ca-

maristamór, marquez-barão de Alvito, João Lobo da Silveira

Quaresma, residindo na villa de Alvito.

Dos camaristas honorários, apenas estava o coronel de enge-

nharia, Fernando Eduardo de Serpa Pimentel, que egualmente

fazia parte da casa militar do rei.

Faltavam, os marquezes,de Bellas, D. José Ignacio Castello

Branco Correia e Cunha de Vasconcellos e Sousa; de Borba, D.

Fernando Luiz de Sousa Coutinho; da Foz, Tristão Guedes de

Queiroz Correia Castello Branco; de Gouveia, D. Aflonso de

Serpa Leitão Pimentel; de Sousa Holstein, D. Luiz de Sousa

Holstein ; e de Tancos, D. Diogo Manuel de Noronha; os cou

des, de Arnoso, Bernardo Pinheiro Correia de Mello, reformado,

mas que appareceria na Ericeira; do Cartaxo, D. Jorge José de

Mello, que estava em Lisboa, em serviço no ministério das

obras publicas e que appareceria na despedida de Mafra; da Fi-

gueira, D. Luiz de Castello Branco; de Redondo e Vimioso, D.

José Luiz de Sousa Coutinho; da Ribeira Glande, D. Vicente

de Paula Gonçalves Zarco da Camará; de Villa Real, D José

Luiz de Sousa Botelho Mourão e o guarda-roupa viscor.de de S'

Christovam José M. Costa e Sá; o escrivão da nobreza do reino,

Carlos Augusto de Campos.

(•) Falleceu a 2 de Setembro de 1909. = Vide a nossa obra «A Caminho
da Republica» =^ Pagina 350.
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Estavam ausentes por distante moradia, ou por doença, o

camarista, conde de Castello Paiva, Martinho José Pinto Mene-

zes de Sousa Mello Almeida Correia de Miranda Montenegro de

Vasconcellos Pereira de Bulhões, residindo e.tn Castello Paiva;

o conde de Paraty, D. Miguel António Aleixo do Carmo Noro-

nha, este, ausente em Viena de Áustria, como ministro de Por-

tugal ; D. Nuno de Sousa Coutinho, residindo em Santarém; os

guarda-roupa, José Palhinha de Brito Falié, residindo em Ven-

das Novas; visconde da Ponte Ferreira, José Emilio de Azeve-

do Pereira da Silva Cabral, cego; o visconde de Wildick, Pedro

Aôonso de Figueiredo, residindo em Cannes; Jorge 0*Neill, vi-

vendo âfíastado da vida palaciana.

Havia ainda a multidão enorme da velha e recente nobreza,

dos titulares de vetusto pergaminho ou de fidalguia de recem-

outhorga, a turba gigantesca dosconselheiros que n*esses instantes

de angustia não ousou pisar as alcatifas preciosas das salas rea-

lengas, que não abatavam então os ruidos das íesias mas repro-

duziam temorosos o echoar surdo do canhoneio revolucio-

nário.

O perceptor allemão, Franz Kerauscb, nem a tempo chegou

de embarcar no hiate «D. Amélia».

Ia elle já longe, quando o professor germânico, esbaforido

entrava na praça da Ericeira, recem-chegado de Cascaes. Iria,

porem ao exilio e achalo-hemos em Gibraltar.

O palacianismo desertou pois quasi todo das salas das Ne-

cessidades como já fizera na hora terrível do ].• de Feve-

reiro de 1908.

Não admirava. ^

Se a corrente superior não canalisava para o paço, a inferior

fazia mais, combatia a, deixando crescer na alma os cardos da

ingratidão.

Combatendo estava pela republica o praticante de picador

do picadeiro real, Silvério da Costa, filho do picador Costa, que

altamente protegido íôra pelo assassinado de Í907, pae do

exilado de I910. . .

Se a monarchia nada podia fazer, a republica victoriosa, e

de sangue novo, soube premiar, por sua vez o revolucionário:
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«Pessoa que nos merece confiança informa-nos de que o

tunccionario da direcção da fazenda publica que arrancou odis-

tico monarchico de uma machina de escrever da 2.^ repartição

como ante-hontem aqui reíerimos, não é o único republicano

que ali defende o prestigio do regime actual. Ha pelo menos um
outro, ex -empregado da casa real, de apelido Costa, que tomou

parte importante na revolução de 5 de Outubro que continua

afirmandose energicamente um convicto defensor da Repu-

blica.» (»)

Egualmente não viram as salas regias, a 6gura decerto fa-

bulosa e prescrutadora,de um indigitado chefe da policia secre-

ta do rei de Portugal, o capitão reformado da guarda civil hes-

panhola, D. José Robles.

D'esse, comtudo, assignalou a passagem de fugitivo, um
jornal da própria nação que para lusas terras o exportou como
inútil cousa: (.*)

«Gibraltar— A bordo do vapor «Islã de Passay», chegou

a Gibraltar o sr. D. José Robles, capitão da guarda civil, refor-

mado, que era chefe da policia secreta do rei de Portugal. Em-
barcou em Lisboa, protegido por um esquadrão de cavalla-

ria . . . »

Estava ali todavia o ministro de Hespanha em Portugal,

marquez de Villalobar, D. Rodrigo Saavedra y Vivent, que fal-

samente se disse abandonara a corte lisboeta, com o pessoal da

legação e consular, com destino a Fuentes de Onoro.

Teve desmentido (*••) o boato, registando-lhe ainda a pre-

sença o livro hespanhol, «Como cae un trono— La Revolucion

en Portugal», (Paginas 192) embora com o erro de uma des-

cortez recepção ao embaixador de Hespanha:

«Desde las techumbres de la Union fabril y dei cuartel de

los marinos chaparrean balas sobre Palácio. Son de las dotado-

nes dei «Adamastor» y «San Rafael», que han desembarcado

en gran parte.

«Luego suenan más nutridas descargas. Es que la marine-

(•; «o Mundou de 7 de Maio de 1912.
(**) «La Época» de Madrid, de 9 dtí Outubro de 1910.
(***) nO Diário de Noticias» de 5 de Outubro de 1910.
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ria y los populares intentan un ataque por las calles adyacentes

á Pampulha y Alcântara. Ccsa el fuego. Se respira. Los tusiles

y la ametralladoras de los leales han quedado victoriosos. Pa-

san las horas con lentitude desesperante.

«De vez en vez llega alguna noticia incierta, que derranna

destellos de esperanza. Cesa unos minutos el ronco estruendo de

los cânones y el seco tableteo de la iusileria. Sehabrá aplastado

á la Revolucion?

iLuegoson nuevas desoladoras: toda la marineria está con

los revoltosos, el Arsenal ha sido tomado, la Guardiã munici-

pal es barrida por las bombas de la «artilleria civil». Cunde

el espanto y en la mente dei monarca aparece en nebulosa la

idea de la huida.

«En esto surge un personaje meticuloso y remirado, es el

embajador de Espafía, que no ha podido pasarse sin averiguar

si la treste Majestad caida ha cnenester de sus servicios. El rey

nan está para zalemas, y secamente responde que no más desea

estar solo, con lo que el senor emba)ador de Espana sale mohi-

no y cabizbajo.

«Pêro el monarca fia aun en los suyos, pues no todo el

ejercito és republicano y todavia se mantiene leal la masa de

tropas que envuelve á Palácio.»

O marquez de Villalobar, companheiro de D. Manuel du-

rante o lance arriscado do bombardeio, não teve comtudo por

parte do rei uma única phrase que traduzisse desprimor ou ir-

regular tratamento.

O soberano, de habito bem cortez, melhor inda acolheu no

periodo de desgraça, aquelies que por dedicado afiíecto lh'o qui-

zeram tornar menos áspero, c mais animante.

Não pertencendo ao pessoal palatino, mas querendo auxiliar

a realeza, appareceu também o tenente da armada Eduardo

Lupi, que, encontrando-se em S. João do Estoril, ao ter conhe-

cimento da revolta, transpoz a pé o caminho d'ali ás Necessi-

dades, onde se reuniu ao tenente Sepúlveda.

Bem poucos eram todavia os que quizeram rodear o semi-

desthronado.

Assim, de agrado e emoção íoi, que, ao reduzido núcleo de
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companheiros das horas desventurosas, se juntasse a figura ve-

neranda de Hermenegildo Capello.

Dir-se-hia que o ancião representava, na sua decrepitude,

uma forço.

Não era, mas apenas a historia do passado a soerguerse

ali, o echo de distantes glorias a querer insuflar ânimos.

Foi essíi historia que gritou alto a sua censura, apontando

tudo como o resultado das doutrinas das derradeiras guerras

monarchicas.

Foi elle quem fustigou a pussilanimidade de muitos, que-

rendo arrojal-os ao acto encorajado de uma defesa á dynastia.

Trabalho inútil.

Se não era a reproducção de Portugal extinguindo-se nas

mãos ífebeis do cardeal D. Henrique, ao desapparecer d>) glorio-

so tresloucado de Alcácer Kibir, era bem a raça varonil dcs por-

tuguezes das conquistas, dos sectários do «pelo Deus e pelo rei»;

a affundar-se gradual no «mar magnum» de 'ima causa sem
crentes.

N'essa hora, a dynastia de Bragança, era sol declinando pa-

ra o seu ocaso, envolto nos raios avermelhados, fugitivos das es-

pingardas e das boccas das metralhadoras.

O presente queria esmagar o passado e tudo se aprestava

para o fácil derrubamento.

As balas rasgavam as trevas do futuro, para que a luz bro-

tasse.

O futuro, todavia, que c, ininterrupto e fatalmente, o ama-

nhã, o ignoto, o desconhecido, continuou aprofundado sempre

nas trevas do mysterio.

A ousadia dos homens não chega aos abysmos insondáveis do

infinito.

Poderá ser águia a julgar se próxima das nuvens, mas bre-

ve desce ao cume das montanhas para, fatigada e maravilha-

da, reconhecer, com a impotência dos seus voos altos, a subli-

midade grandiosa do existente c os seus desígnios, mandando
para quando a mais não deva ascender ou saber.

Tot. III—n. 80
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IX

Bombardeamento do Palácio í^eal

o effelto das granadas.=Momentos de angustia.=Insiste se na reti-

rada para Mafra. = De consulta em consalta. =Preparatlvoa do
abandono de Lisboa =0 Palácio das Necessidades

imoSjn'uma rápida analyse, o que era a corte de

Portugal no lance extremo do bombardeamen-

to do palácio das Necessidades.

Yersailles íoi mais frequentado pelos nobres,

nos episódios sangrentos da revolução que levou

ao cadatalso Luiz XVI e Maria Ântonietta.

Certo é que se D. Manuel II não teve, como

o guilhotinado de I793, um general marquez de Laíayette

para o salvar das turias populares, também do povo não temia

a cólera vermelha.

Não presidiu a isso a complacência mas a conveniência.

A onda popular, sempre impetuosa, parece haver esbarrado

com a muralha de um conselho e este nascido se disse de resul-

tados da missão republicana a Londres, onde se grangeára uma
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espectalifa, só quebrada ante qualquer reproducçao trágica do

primeiro de Fevereiro de I908.

Não deixou, todavia, de ser terrivel esse espectáculo do bom-

bardeio das Necessidades, e a ciciada convenção secreta lusobri-

tannica de nullo efleiío resultaria se a fatalidade de permeio se

mettesse, lançando a morte no caminho cruciante onde o rei ve-

getava.

Reunidos os seus poucos companheiros, trocavam impres-

sões, ante o ribombar da artilharia.

D. Manuel, relanceou um olhar torvo que abrangeu a pala-

tinagem, nervosa, mas inactiva, e a soldadesca inerme.

O canhoneio apavorava esses homens escolhidos para que

emulos de Mavorte se não mostrassem.

O brigadeiro Brito e Abreu mesmo, se resguardava cauto

com um muro.

Emquanto elle o fazia, alguém que pouco pisara as salas

realengas, que raro se curvara nas contumelias solem.nes da côr-

tCj aprestava-se para patentear altivo o seu voto de paladino leal.

O ultimo granadeiro, Henrique de Paiva Couceiro, o legiti-

mo vassallo fiel, ia tentar suster a derrocada.

A traição o enredaria, mas e por erro, inculpado seria do

insuccesso da sua obra, derrubada junto aos altos da Peniten-

ciaria e cortada cerce no paço das Necessidades.

As granadas iam estoirando sempre sobre o palácio real.

De preferencia, attingiram os altos dos edifício, começando

por damnificar a cornija.

Uma bala entrando pelo salão dos Espelhos, apoz ter esti-

lhado os vidros das janellas, estoirava no meio do aposento.

Outra rebentava no gabinete contiguo ao quarto de D. Ma-

nuel, quebrando portas, e moveis.

Seguindo, iam partindo quasi por completo a cúpula da

cantaria do portão; fazendo enorme rombo na terceira janella do

lado direito do mesmo portão; arrazando na extensão de dois

metros o beiral do telhado, desfazendo a guarita das sentinellas,

espalhando a metralha pelo chão da sala de musica.

A tusilaria formava trinta orifícios na frontaria da casa da

guarda e doze no portão.



640 ARMANDO RIBEIRO

Sabido que o andar nobre era o da permanência real, os

óculos assestados, indicavam esse ponto de especial ataque.

A capella soõria-o egualmente.

Citando os estragos, o jornalismo lisboeta, disse:

cÂ cada granada, o palácio soíre um rombo. A pouco e

pouco, vaese desmoronando. A torre cahiu inteira, o pavilhão

voou, o telhado abate com ruido. No terraço do quartel assiste-se

com enthusiasmo louco a esta derrocada.»

O tenente Sepúlveda, descreveria (*) assim os estragos, em-

bora n*um optimismo saliente

:

«Os tiros dos cruzadores, não nos faziam mal, só escanga-

lhavam os altos do palácio. O maior estrago era a lorça moral

que tiravam aos soldados.»

O estrangeiro (#»), visitando, mais tarde esse palácio, cele-

bre tantas vezes, seria por vezes irreverente, mas também cons-

ciencioso :

«Visitámos d'extremo a outro o antigo Palácio onde a tyra-

nia portugueza tinha o seu asylo. . . E os mudos objecto?, a re-

volta exhibição de moveis e quadros bellos, de superfluidades e

artiâcios, caprichos e commodidades da vida, breve nos lez com-

prehender a psychologia de uma realeza.

«São os objectos personagens mudos que faliam pelos vivos.

Uma casa é uma aima, uma habitação o relicário de um espiri-

to. Filippe II é o Escurial; Luiz XV, Versailles; os palácios de

Madrid, a carne feita mármore d'aquelle grande monarcha rec-

tilineo que se chamou Carlos III; o Colyseu é a Roma cesaria-

na. Ohl o Palácio das Necessidades é também a alma da mo-

narchia lusitana. . ,

«Percorremol-o todo, amavelmente acompanhados por um
bravo, sympathico oíficial de marinha portugueza. Desde o pa-

teo, solitário, calmo, em que já não resoam esporas c que ador-

mece entre palmeiras gentis até ao occulto camarim onde o po-

bre ftManolo» abandonou a sua espada c a sua couraça.

(#J oDiario dos Vencidos» — Pagina 182.

(**) oComo cae un trono = La Revolucion en Portugal», por Augusto

Vivero y António de la Villa—Pagina 214*
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«Desfilaram ante nossos olhos salões c mais salões, em que

a frivolidade tem o seu acampamento; exércitos de figurinhas de

porcelana^ tão trageis e lao ocas de alma como os seus possui-

dores; innumeravel legião de brilhantes japonerias, que o pintor

do Oriente pintou com o polvilho das mariposas; porcelanas sub-

tis e transparentes, copos, amphoras, lacas e rigidos Budhas de

pedra ou mármore; de áureos bronzes e adustos ferros; uma
mistura de «bric^a-brac», onde espelham a sua inconsistência, pro-

duetos trancezes de leviano preço, excentricidades do «Boule-

vard» e ninharia* de bazar para uso de qualquer «amador»,

amigo, somente de exterioridades. . .

«O canhão, com seus caprichosos devaneios destruidores,

actuou no Palácio, revolucionaria e artisticamente, galante e res-

peitoso, com muito ruido e escassos côeitos. Uma granada au-

daz entrou tranquillamente, sem golpes de alabarda nem cere-

moniosas reverencias, nem mais nem menos que pelo augusto,

dourado salão de sua magestade fídelissima; atravessou de um
extiemo a outro o aposento e toi logo recrear-se garridamente

no amplo espelho onde a porcina magestade do rei D. Carlos

reflectiu algum tempo a sua gordura. Porém esta gentil grana-

da passou por cima de bellos quadros sem lhes tocar, voou so-

bre admiráveis porcellanas sem as beijar sequer, e, de caminho

como boa revolucionaria, só levou os «cabeçotes» de alguns Bu-

dhas e de outros pobres deuses do Extremo Oriente, inferiores

em cathegoria e eguaes no infortúnio.

«Outra granada, a histórica granada da janella real, respei-

tou também, sabiamente, o que de bom hâvi* na habitação, fa-

zendo escombros, levando adeante de si vulgares cortinados.

«Aparte c herdado de seus maiores, os últimos monarchas

lusitanos não deram provas nem do seu amor á arte, nem de

singular cultura. Ha bons quadros, especialmente o collocado no

primeiro dos salões, uma tela flamenga, de admirável contex-

tura e de esquisita côr, um Christo da escola de João Metsys, e

uma monja, de admirável desenho, e grande moldura em gothico,

na habitação da rainha D. Amélia*, ha ricos christaes (isto e', sem
duvida, o melhor do palácio) sobre tudo os venezianos de Mu-
rano, de esquisito colorido, attenuado pela acção do tempo, o
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grande collaborador da arte, e os christaes da Granja e do Reti-

ro; ha lindos moveis de tabrico portuguez, antigos, severos e

cheios de pompa, como presumçosos ccrtezaos, de madeira e de

couro; ha, emfim, antigas reliquias, signaes de grandeza; mas o

moderno, o accidental, que pobre, que vulgar!

*A alma do reinado que se cxteriorisa cm seus gestos artís-

ticos, tem seu santuário no mais interessante do Palácio, nos

aposentos Íntimos. EUes nos fizeram comprehender mil vezes

melhor do que os jornaes, de que o relato de testemunhas pre-

senciaes, a revolução portugueza.

«Atravessamos salões e mais sal5es, tropeçamos em moveis

mil e descansamos nossos olhos em grandiosos espelhos, áureas

coroas, explendidas poltronas e armários de laca e nácar com
ornatos de bonequitos japonezes e figuritas de Sévres, que sor-

ridentes se reverenceiam, como se estivessem em Versailles (a

uma d'ella8 a metralha levou a cabeça em meio do baile...)

«Passamos pela ampla ante sala onde resplandeceram as

prateadas trombetas dos arautos do rei, trombetas que soam ho-

je como os do Juízo Final. Estamos nas habitações do reit pas-

saremos logo ás da rainha.

«Oh monarchia portugueza, aqui sim, que estás retrac-

tada !

f A* vista está a alcova onde o pobre mancebo repousava, em
sonho. Santos, de madeira, lhe tazem mysticá guarda em pea-

nhas e na mesa de cabeceira, anjos da guarda que nada pode-

ram, afinal, contra os canhões dos bravos marinheiros, revolu-

teiam sobre o cândido leito; medalhas colhidas de eeus torneios;

veem-se columnas de Salomão; rosários e escapulários, sobem,

audazes e prodigamente pelos dourados da regia cama. . .

«Ali, o pobre rei, como Luiz XI, como o napolitano rei

Bomba, como os tyrannos todos que fizeram da religião verdugo,

se julgaria seguro da sua coroa e da sua alma, com a couraça

santa do escapulário e a espada, do cirio. . .

«E muito perto está a vergonha, a pagina ignominiosa. O
uniforme de «capiíão-general», cahido sobre uma cadeira; a es-

pada abandonada, a gloriosa espada de D. Sebastião chocando a

sua folha com os rosários de Loyola . . .
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«Oh desditoso rei, jovensiio educando de jesuítico coilegio!

O ruido de uma granada tez-te abandonar a gloriosa historia de

teus avós! Deus não te protegeu!

^^Jj[«Logo, a alma da rainha Amélia nos apparece em seus ca-

marins, clara, cruamente. Ali, encontram*se misturados os «ca-

cos» parisienses com os amuletos italianos, santos e tporte-

bonheurs», despertadores andaluzes e um vaso ordinário, con-

tendo um papel com uns versos em que um poeta cortezao oflfe-

rece as odorantes flores. . . que de tal artefacto possam brotar.

A rainha tem sobre a sua mesa um livro de «Canções do

Boulevard», ecos do «Cabaret» parisiense, descarado e trivolo;

tem santos, estampas, virgens, áureos nimbos, cilícios, o mys-

ticismo e o prazer juntos, o outro mundo com o mundo habi-

tual e ainda com o «demi-monde. . . » E sobre a mesa augusta

destaca suas angulosas linhas um immenso suino, um porco de

prata, opulento, magnifico, amuleto grandioso que o grande

Guerra Junqueiro immortalisou dedicando-o ao rei Carlos. . .

«Esta é a ex-soberana de Portugal, a «Rainha dos tristes

destinos», a auctora da catastrophe que arrastou a de seu mari-

do e a de seus filhos. Essa sinistra mãe parece reviver em seus

régios camarins. . . E' a violência, a ambição, a feição dominan-

te dos Orleans com a inconsciência e a frivolidade de Maria

Antonietta e da princeza de Lambale, a alma ardente e astuta

de uma princeza de Ferrara, das que usavam punhal e esgri-

miam veneno (nas habitações da rainha Amélia vimos toda uma
curiosa collecção de punhaes, alguns com cinturão) com os delí-

quios mysticos de uma senhora de La Valliere retirada ao

claustro. . .

«Mysticismo e ódio ao povo! Esta foi a sua divisa. Por isso

cahiu. Aprendei, rainhas-mães! . . .

«Sahimos do régio «pantheon» onde a banalidade teve as-

sento um dia. Ali, na sala do throno, o retrato da rainha Amé-
lia, vestida de rosa, extremamente provocadora, retrato de jornal

de modas ou da revista «cocotil» indigno d'aquelle logar, nos

oôerece a sua despedida, a de um reinado frivolo e sensual, o

dos tristes destinos. . .

«Depois, no quarto do rei, detenho me um instante. Sobre a
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mesa está aberto um livro, o ultimo que talvez leu o infeliz rei,

E* uma pequena edição dos «Contos Escolhidos», de Aflonso

Daudet.

«Providencial leitura! Ha entre esses lindos contos alguns

que quiçá, terminou o rei de ler em sua agonia magestatica,

uma narração que deveria ser ensinamento dos reis. . . Aquelle

conto em que um rei que agonisa, crê deflcnder se da morte pon-

do cerco ao palácio, artilharia e cavallaria, guardas e alabardei-

ros que detenham a senhora Morte para que se não metta pelas

paredes. . . Porem a tunebre dama entra no Palácio, por fim,

vence os canhões, as lanças e os arcabuzes, e mata o rei. Assim

o pobre aManolo» nada poude fazer contra o poder do seu povo.

Os canhões e os seus rosários se abateram ante a firme e glorio-

sa vontade de Portugal republicano e livre!. . . »

A orientação republic&na e ainda a origem castelhana— tri-

vialmente arrebatada e retumbante em fictícios cffeitos— do au-

tor das linhas descriptivas do Palácio das Necessidades, attenuam

as incorrecções phraseologicas e o desprimor para com a rainha.

Não era ella a sinistra mãe que nos apresenta Rodrigo So-

riano, nem a hábil manejadora de punhaes que a phantasia ha-

bitual hespanhola quiz n'ella descobrir.

A rainha D. Amélia, cuja acção a seu tempo será discutida,

foi mais a victima de multíplices convenções do que a figura

trágica por escriptores hespanhoes desenhada, com auxilio do

lápis regional, apontado pela tradição, como de singular enge-

nho para traços inconcebíveis. . .

Volvamos porem ao palácio das Necessidades, e aos derra-

deiros instantes da estada de D. Manuel em Lisboa.

O picadeiro ganhava toros de logar accentuadamente his-

tórico.

Ali se reuniu o ultimo conselho real de Lisboa.

Ante o bombardeamento, reconhecida a impossibilidade de

resistência a um ataque, convinha proceder.

Pensou-se ou na retirada de D. Manuel ou na espectativa

Optou-se por esta ultima, visto as granadas só actuarem no

edifício.
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Urgia comtudo responder á provocação dos rebeldes.

Foi esse o voto firme de Hermenegildo Capello.

Lançou-se uma suspeita ás íorças que o paço rodeavam.

O velho official, perdida a sua habitual serenidade, «bateu o

pé e fallou alto.» (•)

N'uma vénia ao rei, gritou a energia do seu tempo, e iusti-

^ou de novo a inércia da moça gente que não chegava á sua

velhice altiva.

Só, indiflerente ao estrondo dos tiros, foi ao terraço ver se

havia possível defeza.

Avançando até á parte do edifício que durante muito tempo

BEBUENEGILDO CAPELLO

habitara D. Fernando II, intentou estudar os meios sie estabele*

cer um ataque.

Gomo que para lhe tirar illusÕes, o bombardeio subiu de in-

tensidade.

Era a animação pelo quasi silencio das espingardas que se

eriçavam em volta do paço.

As descargas, se se fizessem, dariam a nota, perturbante pa-

ra os sediciosos, de que essas tropas dispostas se encontravam a

manter a integridade monarchica.

O aspecto de vacillação, exprimia, evidentemente, o contrario

(*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão, pagina 184.

TOL. Ill — PL. 81
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Era um perfeito declinar de futuras responsabilidades.

Nem um só arremedo de opposiçao.

Methodicamente, seguros de que ninguém se abalançaria a

contrapor a esse exiranho acto de ousada investida, uma altitu-

de de represália, os cruzadores diminuíam as suas munições

erapregando-as, a salvo, sobre a moradia onde a realeza de Por-

tugal não contava tão cedo deixar a coroa.

Não escapou ao estrangeiro essa orientação de abandona

completo da causa monarchica e um episodio, succedido na re-

dacção de um jornal, conta o jornalista Emilio Costa:

«Estava eu na redacção do «Século», no dia 4, com alguns

camaradas do jornal, de cujos nomes me não lembro, seriam 12

ou 13, pouco mais ou menos, quando entrava na sala onde es-

távamos o critico e historiador de arte, Berteaux. Este, comentou

alegremente o facto de ter vindo a Lisboa para um pacato tra-

balho de visitar museus e cair em plena revolução. Falou de

quanto havia de curioso, baterem-se os homens assim, com um
tão bello sol, que mais convidava a passear que a trocar tiros.

Referiu se á attitude da população de Lisboa, calma, tratanda

as «menagéres» da sua vida, como se estivéssemos em tempa

normal.

«Foi então que a nossa attenção foi despertada pelo cruza»

dor «S. Raphael», que descia o rio— o que muito bem se via

da janella da sala onde estávamos— e pensámos, ou pelo menos
eu pensei que estava tudo perdido, porque me persuadi de que

o navio se fazia ao largo. Mas alguns minutos depois, c barco

manobrava de lórma que se viu logo que não se retirava e se

dispunha para alguma cousa de interessante.

«Com efeito, não tardou que começasse o bombardeamenta

das Necessidades, e foi no meio de comentários, que, como V.

calcula, eram muitos e variados, que o Berteaux disse que a re-

volução era um tacto triumfantc, porque o que estava presen-

ceando era inacreditável.

«Bombardeav8-se o palácio real, com o rei lá dentro e não

se disparava contra o cruzador, de lado nenhum. Queria dizer

que ninguém defendia a monarquia, e que quaesquer que fos-

sem os acontecimentos que se seguissem, seriam m^.ros episódios
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d'uma luta cujos resultados para elle, já não eram duvidosos: A
monarquia estava em terra.»

Proseguiram pois o «S. Raphael» e o aAdamastor» na sua

taina alarmante e torturante.

Para augmentar o pânico, o sino da torre do palácio, lez um
dobre plangente.

Uma granada actuando na cornija da Torre, produziu o ma*

cabro som.

Era o destino marcando o termo d'esse ínteliz reinado.

De tacto, a existência da monarchia em Portugal íoi, d'essa

hora cm deante, perfeitamente fictícia.

Apenas a illusão deu esperanças.

D. Manuel ÍI, perdera a coroa e o sino palaciano como que

acompanhara n'um dobre singular e impressionante a derroca-

da do throno de Portugal.

O telephone, retinindo cerca das três horas da tarde, trouxe

a suspensão do conselho, a que assistiu o commandante da bri-

gada, coronel Brito e Abreu.

Do quartel general, o conselheiro Teixeira de Sousa, teve

como que o veto de desempate n*esse debater de procedimento

a seguir.

Segundo elle, impunha se a sabida do paço, preterindo-se

para residência momentânea o de Mafra, para que as forças

acampadas nas Necessidades deslocadas fossem para outros pon-

tos onde a acção combativa as chamasse.

N*um caso de persistência, não respondia pelos successos de

futuro, deixando a el-rei a responsabilidade do não abortar da

sedição.

Aconselhando a partida para Mafra, com a guarda munici-

pal, o conselheiro Teixeira de Sousa, affirmava que facilmente

ali se reuniriam Soo homens da Escola Pratica de Infantaria.

O argumeato da necessidade das tropas para combate, ser-

viria, pois se Ignorava que as praças d'ali não sahiriam, mercê

da attitude extranha do brigadeiro, coronel Bernardo António

Brito e Abreu.

O quartel general, ordenando, repetidas vezes, a marcha pa-

ra S Pedro de Alcântara da soldadesca detida no inútil poiso
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das Necessidades, veria desrespeitado o mandado sob subterfú-

gios pueris.

D. Manuel, movido pela intransigência de Hermenegildo
Gapello, proseguiu na intenção, já antes manifestada, de sahir

com as forças. (•)

Àté junto do governo, parece, não foram as manifestações de

esse desejo, evidenciando-o assim o conselheiro Teixeira de Sou-

sa, a paginas 478 da primeira das suas obras de deteza «Para

a Historia da Revolução»:

«E' possível que o rei pensasse em dirigir-se para onde as

tropas combatiam, e que alguém d'isso o dissuadisse. O mar-

quez de Soveral poderá sabei o. O que eu affirmo pela maneira

mais peremptória é que nunca me íallou n'isso, nem a nenhum
dos ministros, nem quando lhe dei conhecimento da Revolução

nem durante ella, nem depois de proclamada a Republica. Não
desmereço as qualidades de coragem de D. Manuel. Penso até

que se o governo lhe tivesse marcado esse logar, não deserta-

ria, mas a verdade é que nunca o governo, por qualquer dos

seus ministros, teve conhecimento de tal intenção.»

A afirmativa é renovada varias vezes na sua obra de defe-

sa, pelo mesmo ultimo presidente do conselho do reinado de

D. Manuel II.

Brito e Abreu fez valer o voto de desempate do chefe do go-

verno, emittindo parecer favorável á marcha sobre Mafra, alie-

gando «não se responsabilisar pela defeza do Paço.»

A dolorosa confissão foi tida por de bases solidas.

Todavia D. Manuel convenceu-se, melhor, ou simulou con-

vencer-se das probabilidades de ser ainda vencida a revolta, com
a ajuda d'essa desorientada brigada que o cercava.

Não teve illusÕes.

Voltaram se para o Porto as attençÕes regias,

A cidade invicta, receberia decerto o rei e guardal-o-ia até

ao suffocar da revolta em Lisboa.

De momento seguir-se-ia para Mafra.

[*) Cita o facto o l." tenente Victor Sepúlveda; a paginas IS2 «io «Diá-
rio dos Vencidos».
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Comtudo, o commandante da escola pratica ali estabelecida

tenentecoronel Francisco Maria Pinto da Rocha, logo a 7, es-

crevia um officio ao ministro da guerra da republica, coronel

António Xavier Correia Barreto, congratulando-se por o ver

servindo aquella pasta e penitenciando-se de não ter ainda ar-

vorado a bandeira da republica, com motivo na demora da sua

confecção.

O tacto appareceu assim citado (*):

«O comandante da Escola Pratica de Infantaria, em Matra,

sr. tenente-coronel Francisco Maria Pinto da Rocha, mandou,

por um próprio, um oficio ao sr. coronel Barreto, lelicitandoo calo-

rosamente por ser o primeiro ministro da guerra da Republica

Portugueza, e assegurando lhe a enthusiastica adesão sua e da

oficialidade da escola ás novas instituições e comunicando-lhe

que seria hoje içada, no edifício da escola, com todas as honras

militares, a bandeira da Republica, que mandou fazer por não

haver ali nenhuma que pudesse empregar par.í tal fim. O anti-

go escudo da monarchia será substituido, ao mesmo tempo, por

outro com a inscripção da data gloriosa:— 5 de Outubro de

1910»
No desconhecimento total dos factos de futuro, resolvia-se a

immediata partida para ali.

E o caminho?

Alvitrado o de Campolide, foi chamado á consulta o tenen-

te da guarda municipal, Raul de Menezes.

Este, já conhecia as lurias populares, pcis as sustivera na

histórica tarde de 5 de Abril de i9o8, em Alcântara, (-•) du-

rante as eleições trágicas d'esse anno.

Fora já portador, de manhã, da resposta recusando a satis-

fação ao pedido pelo coronel de infantaria i, José Joaquim de

Sousa Marque?, para que caçadores 2 lhe cedesse uma metra-

lhadora.

Allegando-se que podia fazer falta não foi remettida, embo-

ra reconhecido se tornasse aos fieis, que a peça, poderia, em ca-

(*; «O Mundo» de 7 de Outubro de 1910.

i**J Vide a nossa obra nO Começo de um reinado» = Elementos para a

historia do reinado de D. Manuel llj Pagina 103,
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so de necessidade, coUocar os rebeldes entre dois togos, e até fa-

zer melhor serviço junto da infantaria, por a suspeita apenas vi-

sar de instante a torça do tenente-coronel André Bastos.

O ofiBcial chamado a conselho e que já efíectuára successivos

reconhecimentos poriocaes vários, tentou aquelle que a caravana

pretendia seguir.

Mal recebido pelos núcleos revoltosos, encontrando a resis-

tência enérgica que não achara na abrilada de 1908, assim o vi-

nha participar, mostrando a impraticabilidade do projecto.

Novos desânimos sobrevieram.

Julgou-se (allida a própria ideia da caminhada a Mafra, e as

Necessidades, alvo de apertado bloqueio.

Valia á erabaraçante perspectiva de um aguardar, terrível

de todas as contingências, o tenente, propondo como itenerario

a sabida pela Tapada, enveredando-se pela rua do Possollo, at-

tingir o Albergue dos Inválidos do Trabalho, na rua Possidonio

da Silva, as ruas dos Prazeres, rua Maria Pia, até ao Arco do

Carvalhão, tomar pela Ponte Nova, até entrar na estrada da Pi-

menteira, já de antevista segurança.

Não foi esta julgada fácil, prevendose que os rebeldes co-

nheciam, decerto, todas as passagens que do paço podiam dar li-

vre transito.

A' controvérsia punha termo o rei, com a interrogação di-

recta ao tenente Raul de Menezes.

— No meu caso, o que fazia o Raul :

A resposta foi de convencer, no seu enunciado simples:

— Só ha um caminho desimpedido. . .

Estava comprehendido.

D. Manuel II, disposto a encetar essa retirada que o destino,

superior a todos, lhe indicava, só perguntou:
— Quando acha melhor que eu saia?

Fulminante e decisiva foi a deliberação:

— Quanto mais tempo Vossa Magestade se demorar, mais

tempo estará sob o bombardeamento. . .

O conselho palatino resolvia o immediato abandono do palácio.

O tenente, inteirado do que se resolvera, ia a galope prepa-

rar o seu esquadrão, o terceiro.
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Ao mesmo tempo participava pelo telephone ao seu com-

mandante geral, o coronel Malaquias de Lemos, a marcha so-

bre Mafra, sob escolta do 3.' esquadrão, e pedindo em nome de

D. Manuel tosse comniunicado ao presidente do conselho essa

sahida, afim de que áquella villa se lhe dirigissem quaesquer in-

tormes.

Não ignorava o coronel Malaquias de Lemos que se havia

dado o bombardeamento, obtendo noticias por intermédio do

quartel da 6.^ companhia, em Alcântara.

Assim, confirmação teve de que inútil haviam sido as noti-

cias transmittidas ao quartel general sobre intenções do bom-

bardeio do palácio real e sobre a vontade do desembarque em
qualquer ponto do rio.

A retirada regia era a evidente prova de que o commando
de divisão não lograra oppôr-se á derrocada.

Participando a determinação do rei para casa do chcte do

governo, só então soube que elle se encontrava no quartel general.

Deu se então a inconcepta deposição de cargos.

D. Manuel, para que mais facilmente despercebido passasse,

era aconselhado a trocar a tarda de generalíssimo portuguez,

substituindo-a por traje civil.

O rei, condescendeu.

Envergando nova camisa, vestia um fato de jaquetão c dei-

xava na poltrona do aposento, a farda e o espadim, e esquecida

uma corrente de ouro com bentinhos. (-)

Instinctivaraente volveu um olhar a essas salas onde não

voltaria, embora n'essa hora o não pensasse assim.

Relanceou a vista pela pequena sala do throno, mettida en-

tre os aposentos do assassinado do Terreiro do Paço e a sala

azul, onde se cffcctuavam as reuniões do conselho de Estado.

Olhou o Christo grande que tinha á cabeceira do leito, sim-

ples e modesto.

Olhou o relógio disposto sobre a commoda, entre os candiei-

ros de columna, esguios; a mesa de cabeceira com o seu bata-

lhão de retratos.

(*) «O Século» de 12 de Outubro de 1910.
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Aos pés da cama, sobre a poltrona, os objectos de que se

despojara.

Ia deitar os seus quatro aposentos principaes, aquelies em
que mais se detinha.

Abandonava a pequena salinha de entrada, onde tinha o

piano, de grande auctor, instrumento de que fazia brotar as notas

sentimentaes da musica sacra, por elle cultivada, com lodo o fer-

vor d'um crente durante infinitas horas.

Contíguo a elle, o gabinete de trabalho^ a cuja pesada secre^

taria se demorava compulsando papeis ou lendo, sentado em pre-

ciosa cadeira de docel, os livros aggrupados na rica estante que

o defrontava e onde tinha os volumes mais da sua predilec-

ção.

Fronteiro á janella, olhando o cateo do palácio, tinha o so

phá das horas de remanso e, perto, a bella poltrona ingleza, com
o annexo da estante-movel, onde pousava o livro quando lia,

recostado, de braços pendidos, mollemente.

Do gabinete passava ao quarto, cujas paredes sustinham qua-

dros bíblicos.

Sobre umi meza rica, objectos vários, onde de novo trans-

parecia a nota religiosa, embora misturada com a profana.

Tinha imagens e rosários, estatuetas e photographias, cari-

caturas de Eduardo VII e do marquez de Soveral, este, enver-

gando o habito de Santo António, e com o rei ao collo, como
simulação de Menino Jesus.

Era a obra herética e cáustica de um irreverente, como que

a penitenciar-se junto dos santos e bentinhos que a rodeavam.

Patenteando o exercício constante da leitura, dois livros ain-

da repousavam sobre a mesa de cabeceira : «Le Lys rouge», ro-

mance de Anatole France e «Le Culte de Tmcompetence».

D'esse aposento seguia ao modesto quarto de banho, com a

mesa de toillete repleta de frascos e de essências e caixinhas de

pomadas e a amenisar esse todo simples, banal, uma oleogra-

phia de auctoria sem responsabilidade, reproduzindo porém
uma figura de mulher vaporosa e fina, sorridente e linda.

Era o protesto a quantos diziam que elle não reverenciava

essa obra maravilhosa da natureza, nascida em Eva, a primeira
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que soube idealisar e tormar, para traduzir com o Homem, as

quatro lettras da palavra que é toda uma elegia : amor.

Abandonava o primitivo e depois o derradeiro quarto do

pae, D. Carlos, tão cheio de fausto quando sob seus tectos abri-

gou o rei de Inglaterra Eduardo VII e que, apoz ter recebido os

cadáveres dos assassinados do Terreiro do Paço, cerrado íôra a

todas as vistas, para que esse espectáculo trágico se não reprr-

duzisse integro, evocado uos moveis, no leito onde os corpos ha-

viam repousado, exangues. . .

Uma parede recente, o vedara, e quem, subindo os dois lan-

ces da escada collocada á esquerda do largo pateo da principal

entrada, passasse á sala dos archeiros, a do porteiro .ia cadna, a

salinha de espera, e deixando a porta da esquerda, para não ir

ás salas Império, Azul e do Throno, enveredasse pela da direi-

ta^ procurando a entrada particular conductora do quarto de D.

Carlos, nada acharia que o indicasse.

Um golpe de vista de extranhos, não o iria profanar; a vis-

ta maguada da tamilia, não se entristeceria mais.

Tudo isso ia desapparecer á sua contemplação, como no seu

esconderijo abandonara a casa forte, retendo as jóias da coroa.

Vejamos uma descripção («) d'essa sala, installada no sub-

terrâneo do edifício, e onde D. Manuel indo a outras casas, nem
sequer desceu, a despeito de os valores ali archivados trcpresen-

tarem uma fortuna de cerca de 3:ooo contos»:

cDescem-se umas escadas de pedra, e, aberta a porta de fer-

ro, depara-se-nos logo, dentro das amplas «vitrines», grande

quantidade de alfaias, quadros preciosos, objectos raros, etc. Es-

tamos na antecâmara da casa das jóias. Para penetrar alli, é

mister abrir-se uma outra porta pesadíssima de terro^ que seme-

lha a de um cofre de proporções colossaes. Espera-nos lá den-

tro um deslumbramento. Dir-se-hia estarmos num d'aquelles

tradiccionaes subterrâneos dos antigos judeus mercadores de

jóias. O ouro c a prata existem ali em profusão indescriptivel.

A' direita, n'uma estante que occupa todo o comprimento da

parede, guarda-se a famosa baixella «Germain», toda de prata

(*} «O Dia» de 9 de Fevereiro de 1911.
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macissa e que pesa nada menos de mil kilos. Uma tonelada do

precioso metal ! A* esquerda, logo á entrada, vê-se um cotre an-

tigo, onde estão fechadas as jóias particulares ae D Amélia, que

se calcula valerem cerca de 200 contos. A seguir dentro de uma
«vitrine», salta-nos aos olhos a coroa e sceptro do antigo reino,

tudo de ouro. Junto d'esses objectos repousam vários blocos de

ouro nativo, o maior dos quaes pesa 20 kilcs, e alguns delica*

dos trabalhos de ourivesaria de confecção esmeradíssima. Na
«vitrine» seguinte depara-se-nos um enorme centro de meza,

todo de prata, que servia nos banquetes de gala. Pesa 70 kilos.

Mas o «ciou» do deslumbramento é sem duvida o pequeno co-

fre que se encontra a um canto, quasi desprezado. Abre-se, evi-

dencia-se o contheúdo das caixinhas que contém, e os feixes lu-

minosos jorram como por encanto dos diamantes da mais pura

agua. . . Alli está o diadema da rainha, as placas da grãcruz

das três ordens do antigo monarcha, as preciosíssimas jóias da

coroa, o famoso livro das Horas da rainha D. Leonor, a que se

aitribue um preço de muitas dezenas de contos. Mais além,

n*uma terceira «vitrine», entre outras cousas de raro valor, des-

tacase a celebre custodia de Belém,— a preciosa obra artística

de Gil Vicente— de ouro e esmalte, que só por si representa

uma fortuna incalculável.»

Ia abandonar o palácio, cuja construcção devida fora ao ar-

chitecto Caetano Thomaz de Sousa, a antiga sede da Academia

Real das Sciencias e até local onde se reuniram em 182 1, as

cortes democráticas orientadas pela junta do Porto.

Fora modesta ermida.

A peste de 1 599 levara á Ericeira muitos marirnos.

Para oppor ao flagello, nasceu a crença, c a posse de uma
imagem de Virgem, trouxe-lhes o voto de lhe erguerem uma
capella em Lisboa.

Livres da epidemia, á volta á corte, começavam subindo

íobre o solo do alto de Alcântara, as paredes da denominada
Capella de Nossa Senhora das Necessidades, com uma irman-

dade formada por gente do mar.

A modesta ermida, mercê da promessa que lhe dera origem,

fez surgir outra, em 1742, do sumptuoso rei D. João V.
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Não hesitou elle n'um sacrilégio, habituado como estava a

correr os conventos em amorosas palestras treiraticas, com a

mesma facilidade com que corria á estocada os espadachins

eméritos da epocha turbulenta da Lisboa velha, dos nichos e dos

iampeões, dos aguazis e dos frades.

Minado por doença grave, mandou arrancar da ermida a

imagem veneranda e ella sahia do seu logar santo, para o paço

da Ribeira, para o quarto profano do apaixonado de Madre

Paula, do conquistador eximio dos claustros de Odivellas.

A*s melhoras reaes, correspondeu a radical execução da pro-

messa de recollocar a imagem em egreja digna, pelo fausto, do

seu reinado de explendores.

A egreja se levantou, com convento annexo, de 1748 a 1750
e pelo trabalho attento do architecto Caetano Thomaz de Sousa e

o palácio, que se lhe reuniu se houve por merecida residência

dos irmãos do rei Magnânimo, os infantes D. António e D
Manuel.

Ali teve pacifica vida, o primeiro habitante, para contraria

opposição ao destino do ultimo^ D. Manuel, como elle, ao qual

talhada estava a sahida d*ali, direito ás contingências amarga^

do exilio, e pela Ericeira, onde origem authentica teve a funda-

ção conventu*al e palaciana.

Do convento tomaram posse os congreganistas de S. Filippe

Nery, e da estada d'estes proveio a denominação de bibliotheca

dos Nerys, dada á sala situada no fim do corredor, que dá sahi-

da, com transito por passagem abobadada, para o pateo das cor-

tes e d'es^, transposto o feneo portão, para o largo do Rilvas,

collocado entre as travessas das Necessidades, e do Thesouro e

ao cimo da segunda rampa da calçada das Necessidades.

A extincção das ordens religiosas, promoveu o annexar da

parte do velho mosteiro ao palácio, habitação real, por escolha

de D. Maria II, em i83i, e de D. Fernando, do infante D. Au-

gusto, de D, Pedro V, e da rainha D. Estephania, que ali fina-

lisaram os dias.

D. Fernando, o rei-artista, íoimou ali uma celebre galeria

de quadros e de objectos de arte.

D. Carlos I, nos últimos annos, escolhera para residir parte
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d*esses aposentos, onde installára o seu gabinete de trabalho e

as famosas collecções oceanographicas, escolhendo outros para

repouso e até para retugio seguro de aventuras de amor.

N'uma percepção intima, D. Manuel abrangeu n'um olhar e

talvez mais com a alma do que com a vista todas essas salas,

todos esses objectos evocativos da sua vida e da vida dos seus

maiores.

Ia dar-se o abandono do palácio onde não volveria tão

cedo.



f

^

d^-, ÍI:MM'^-

As duas ra)nIias.=:A sahlda do Paço das Necessidades.=0 Incidente
da Cruz das Oliveiras. = A ultima granada = O jornalismo es
trangelro ante o abandono do palácio real = O regresso da es-
colta regia Novas proclamações republicanas. —Boatos de ha-
ver D. Manuel II procurado refugio na legação de Inglaterra. =
O presidente da Republica do Brasil o£ferecendo asylo ao rei de
Portugal =0 emissário do presidente do conselho.=A dispersão
palatina

ntreianto fizera-se breve communicaçao para Cin-

tra, sem que descriptos fossem todos os horrores,

origem d'essa forçada viagem a efiíectuar.

A presciência materna suppriu comtudo a

escassez de elementos terroristas, e, emquanto o

filho, impaciente aguardava a vinda do vehiculo

salvador, a mãe, nervosa e inquieta, ouvindo do

lado do mar o canhoneio, descia da Pena ao velho paço de

Cintra, para concertar com a rainha D. Maria Pia, a ida a Ma-
fra para magno conselho.

A' prova de novo estavam esses dois corações de mulher,

sentimentaes e bem feridos já pela adversidade.

E, quando a infeliz viuva de D. Luiz I, fixou o olhar entris-

tecido, de amargura e desalento no olhar decidido, mas appre-

hensivo, da que fora esposa do assassinado do Terreiro do Paço,

que vira cahir junto a si, com o filho seu enlevo, por extranho
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efifeito telepathico, produzida a communhão de ideias, resurgi-

ram duas mulheres, altivas e firmes, correndo unidas a levar

conforto ao filho, ao neto. . .

Era o protesto natural, emergindo lógico, aos que dão os

reis sem coração, por simples resultado anachronico d'um ado-

rnar a convenções.

Ali rejuvenescia a alma vibratil da mulher, era o seu senti-

mento nato, resurgindo intenso e abdicador de ahas prerogati-

vas, á ideia do perigo que rodear podia essa creança de sem-

pre. . .

E ella, de tacto^ atravessava outra vez, a crise violenta da

ignorância das surprezas más, que podiam chegar a cada segun-

do que a cada minuto succedia. . .

Sigamos ainda os seus passos de infeliz, nos derradeiros ins-

tantes de Lisboa e ao reproduzir as torturas das ultimas horas

de terra portugueza, esse scenario emotivo de Mafra e da Eri-

ceira, n'elle entrarão, desde o inicio do seu Calvário novo, as

duas bellas figuras de mulher, mãe e avó, caminhando para o

exilio, mas guardando como supremo beneficio, a companhia

do desterrado rei, o filho e o neto bem amado. . .

Pensou-se salva a situação melindrosa com o alvitre do te-

nente Raul de Menezes.

Não o estava comtudo, em absoluto.

Sendo necessário um automóvel, a meio caminho percorrido

foi aprisionado.

A despeito de sabida essa nova contrariedade, a corte fiel

não desanimou,

Emquanto o conde de Sabugosa se conservava junto do rei

e o coronel António Waddingion, por uma janella analysava o

aspecto exterior, o marquez do Fayal insistia ao tclephone pe-

la remessa de outro vehiculo.

E' pesada e soturna a atmosphera do aposento em que se

acha agora, mais a coberto do bombardeio.
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Era o gabinete de trabalho do D. Carlos, na outra extremi-

dade do palácio, e onde, como evocação d'esse pintor notável,

surgia o quadro de uma mulher nova, sobre as ondas verde*

jantes.

De súbito recebem o aviso de que promptos estavam dois

automóveis.

Passaram ao jardim Franzeni para desnorteamento de quem
os quizesse perseguir.

Da creadagem, apenas dois não haviam íugido.

Tomaram logar no arrazado automóvel do paço e abriram

caminho.

Deu-se a sahida do palácio com completa divergência de

horas e se alguns a registaram ás duas das tsrde, o 1." tenente

Victor Sepúlveda, a aflBrma effeciuada ás 4

:

«Reuniu conselho na Tapada, a que assistiu o Brigadeiro,

que disse não se responsabilisar pelas torças, já bastante desmo-

ralisadas, e reinterou o conselho da ida para Mafra.

«Perante isto, El-Rei, que nunca pensara sahir do Paço das

Necessidades senão para marchar com as suas tropas, deixou o

Palácio, pelas 4 da tarde, seguindo n'um automóvel com uma
escolta da municipal.» («)

D Manuel II tomava logar no automóvel no pateo de uma
casa tempos antes adquirida pela casa real e existente ao fundo

da Tapada e na parte adjacente á calçada das Necessidades e a

rua do Borja.

O rei assentava-se, tendo ao lado, o conde de Sabugosa e á

trente o tenente João Feijó Teixeira.

Tomava o volante de conductor, o marquez de Fayal.

A despedida dos que não seguiam íoi breve mas emotiva.

Juraram aSeiçÕes e lealdades.

Seriam cumpridas e no exilio acharia D. Manuel muitos

d*aquelles que á partida lhe assistiam.

Não havia tempo para emoções.

Urgia caminhar.

[^Um pelotão da municip.al, seguiu adeante, em exploração

(*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão, pagina 182.
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Fezse a marcha, indo outro em escolta, e cavalgando ás

portinholas, o capitão e o tenente da guarda.

Célere toi a carreira, durante a qual nem uma só palavra

se trocou.

Lance amargo esse!

Meditando nas consequências do acto e dos tactos que lhe

deram origem, o silencio íoi grande.

O tenente Feijó Teixeira nem quiz expressar os receios de

uma republicanisação em Mafra, d'uma queda no meio da villa

arvorando egualmente o pendão da revolta.

As apprehensões não se justificariam porém.

O automóvel affrouxou o andamento ao chegar ao Arco do

Carvalhão.

Temeram os passageiros, um entrave posto pelos rebeldes.

Reconhecido apenas um embaraço natural do vehiculo, e re-

parado este, a jornada seguiu.

Era tempo.

De instante, algumas granadas estoiravam no sitio onde ha-

viam estado parados.

Mais rápida se tez a carreira, e devido a esse excesso de ve*

locidade, teve ella de se suspender de novo na rampa da Cruz

das Oliveiras.

Para remediar o mal, foi necessário travar o automóvel, pa-

ra que não galgasse a ladeira.

D. Manuel, em pessoa, quiz transportar uma pesada pedra para

collocar em frente de uma das rodas, impedindo-o os fidalgos e

os officiaes de proseguir n*esses trabalhos, durante os quaes e

pelo extorço perdia dois anneis.

Só ultimadas as reparações e feito algum caminho, pela fal-

ta se deu.

O rei, sereno de animo, manifestou desejos de retrocesso,

para recuperar as perdidas jóias.

Encontradas ellas, no próprio local onde o soberano preten-

dera travar o automóvel, este seguia emfim a sua derrota, até á

estrada da Pimenteira.

O semi-exilado, dispensava a escolta.

Como de inicio se dissera, d'ahi para deante, sem perigo.
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previsionaimentc, era a viagem, e necessária era decerto a torça

para se reunir ás tropas que se presumiam deôendendo a causa

d'essa realeza, cujo representante embora quasi abandonado, não

teve os desfallecimentos que lhe assacaram.

A scena da derradeira estada de D. Manuel nas Necessida-

des e a sua sabida d'ali, apparecia descripta com os exageros de

lhe attribuir uma pussilanimidade grande:

«A' tarde o cruzador começa a lançar as granadas. O Rei

foge, mais lívido, para a outra extremidade do palácio, para o

«atelier» onde D. Carlos pintava e recebia as visitas patuscas.

«Quer partir. Quer a todo o transe, febril, tremendo, ape-

sar das injuncçÕes de Faral. Para onde? Seja para onde íôr. O
ruído da artilharia e as noticias que do Commando Geral lhe

communicam imprimem á volição da creatura infantil uma
grande energia.

«Desaba uma das torres, ruida pelas granadas. Ha um ruí-

do formidável. O rei quer fugir a todo o transe.

«Telephonam para uma «garage», pedindo um automó-

vel.

«O automóvel é preso no caminho. Augmenta a anciedade.

O rei estende se sobre o divan largo e fofo, a um canto do ate-

lier. Sorri, n'uma parede, sobre a onda verde, o corpo nú de

um3 mulher d'olhos verdes, líquidos, obra de D. Carlos.

«Telephonam novamente, pedindo o automóvel.

«E' preciso fugir! Correm pela Tapada das Necessidades,

saltam os muros, para o jardim Fransini, recente acquisição de

D Manuel. O rei treme, quasi lhe vergam as pernas.

«O rei pergunta pelos seus validos, pela corte. Não ha nin-

guém!
«Sabugosa tem palavras de conforto. Fayal volta ao tele-

phone. Waddington espreita, pela janella. E a cada ruido insó-

lito, o rei estremece, soerguese. Vêem prendel-o, matal-o? E a

scena trágica de i de Fevereiro surge, n*um fundo de sangue,

no cérebro allucinado.

« — Emfim!— annuncía Sabugosa.

«Fazem-se os preparativos. N*um automóvel do paço, se-

guem alguns creados.
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«No da cgarage», vae o rei, embrulhado n'uma manta, na

caixa, escondido. Fayal, toma o volante.» (*)

Superiormente phantasista era porem a descripçSo que ao

Rio de Janeiro era levada (**) e attribuida ao correspondente em
Lisboa, do tDaily Telegraph»:

«Quando a revolução rebentou, D. Manuel estava na cama,

onde o loram acordar officiaes da casa real. Reuniu-se imme-
diatamente um conselho e decidiu-se esperar os acontecimentos,

porque se acreditava na fidelidade das tropas da guarnição de

Lisboa e julgava-se que com os reforços que viriam das provin-

das, a insurreição seria promptamente suflocada.

aD. Manuel a quem nunca passara pela cabeça que a fata-

lidade o fizesse um dia Rei, andava ha muito tempo em um es-

tado de grande abatimento, cônscio do desprestigio dos monar
chicos e sabedor das innumeras adhesÕes, que o partido republi-

cano estava constantemente recebendo. Muitas vezes dissera a

sua mãe e aos seus mais Íntimos amigos que era necessário exa-

minar cuidadosamente a situação e que na sua opinião, valia

mais a pena abandonar o throno e viver em tranquilidade, dei-

xando que Portugal adoptasse a forma de governo que mais lhe

conviesse. Mas D. Amélia, a corte e os seus conselheiros espiri-

tuaes diziam-lhe que não pensasse em tal. Observavam-lhe que

o seu pessimismo não tinha razão de ser e asseguravím-lhe que

Portugal nunca poderia ser republicano, emquanto o rei pudes-

se contar com o exercito e parte da marinha.

«Era este o estado de coisas quando a revolução reben-

tou.

«Os amigos Íntimos de D. Manuel chegaram ao palácio na

madrugada de terça feira e principiaram tomando as precauções

necessárias para a segurança das pessoas reaes caso se tornasse

necessário abandonar Lisboa. Embarcações, carruagens, cavai-

los, foram postos á disposição da família real e alguns servido-

res leats foram a certas legações— pediram-me para que não

mencionasse nomes— para arranjar asylo para o rei, caso não

(*) «o Dia»> de 7 de Outubro de 1910

(**J «As ultimas horas da Mouaichia Portuguezaw — cO Jornal de Com-
tr.ercio» — Novembro de 1910.
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lôsse possível sair de Lisboa. Depois de longa discussão, deci-

diuse combinar quatro meios para garantir a vida do rei. O
primeiro consistia em mandar D. Manuel para uma das lega-

ções, onde elle se poria sob a protecção da respectiva ban-

deira.

«O segundo era seguir para a fronteira hespanhoia, fazendo

o percurso em automóvel pelas estradas do sul, que se sabia não

oflerecerem perigo. O terceiro meio era pôr o rei a bordo d'um

navio estrarígeiro sob a protecção da bandeira, t fazel-o acom-

panhar por dois ministros de duas potencias amigas. Finalmen-

te, o quarto consistia em ficar no palácio até ao ultimo momen-
to, e seguindo depois para Cintra, embarcar no «yacht» «D.

Amélia» que já recebera ordens para estar de promptidão e cu-

ja guarnição era absolutamente fiel ao rei.

«Durante todo esse tempo, posso afíirmar sem receio de con-

tradicção que os amigos do rei e os diplomatas tiveram varias

conferencias com importantes personagens do partido republi-

cano e que obtiveram uma garantia absoluta de que a familia

real seria respeitada e quc só no caso de resistência é que se

recorria á força. «Se a revolução triumphar, disse um dos che-

fes, a estrada de Cintra estará desimpedida e o rei poderá ir

por ella sem receio». Um dos amigos de D. Manuel pergun-

tou se os navios de guerra deixaiiam o «yacht» real sair do

porto, «endo-lhe respondido que já tinham sido dadas ordens

para que o iD. Amélia» pudesse livremente levantar ferro,

«Os republicanos expediram também ordens a certos regi-

mentos, que estavam com os revolucionários c que poderiam

embargar a passagem dos membros da familia real, a fim de

que CS não molestassem, e os deixassem passar livremente.

Isto foi na noite de 4 de Outubro. Durante todo o dia entre-

livera-se a esperança de que a causa monarchica acabaria por

triumphar porque nem a esquadra, nem os fortes se tinham ain-

da passado para os revoltosos. Durante a noite a esperança re-

crudesceu porque alguns monarchicos, que vieram ao palácio

disseram que na manha seguinte importantes reforços das pro-

vincias se viriam juntar á guarnição da capital e que a revolta

seria esmagada.



663 ARMANDO RIBEIRO

«Antes de jiroseguir, devo insistir em um ponto importan-

te. Ate agora ainda não se soube exactamente onde é que o rei

passou a noite de 4 de Outubro. Correram diversas versões.

Tanto os monarchicos, como os republicanos, aífirmam que D.

Manuel passou a noite no palácio, onde só saiu depois do bom-

bardeamento em 5 de Outubro, ás i i horas da manha. Outras

pessoas asseguram-me que o rei saiu do palácio na noite de 4
de Outubro, indo para uma casa preparada para o receber, pelo

ministro hespanhol. Outros ainda contam que elie íoi para bor-

do de um navio inglez, ancorado no Tejo, que estava prompto

para sair a qualquer hora para se juntar ao «yacht» «D. Amé-
lia». E' impossível averiguar qual d'estas versões é exacts, por-

que apesar das minhas relações com os organisadores da fuga-

não pude alcançar informações exactas sobre o que é considera,

do um segredo de Estado.

«Comtudo, na minha opinião, o rei não passou a noite no

palácio. As razoes em que me íundo para assim talar são as se-

guintes: Varias pessoas, moradoras nas visinhanças do palácio,

asseguram me que elle estava deserto quando o bombardeamen-
to começou e que nenhuma carruagem ou automovtl d'ali saiu

a qualquer hora que fosse, desse dia. Accrescentam que no 5 de

Outubro, teria sido impossivel sair do palácio, por causa do fo-

go cerrado dos navios e da artilharia revolucionaria, que esta-

vam atacando o palácio. Este argumento tem uma certa força
;

assim como também o facto de que na noite de 4 para 5 d*Ou-

tubro nenhuma luz se viu nos aposentos do palácio, apesar das

janellas não estarem fechadas.

«Ainda outras razões me levam a concluir que D. Manuel

não passou a noite no palácio. Não teria sido possivel garantir

a sua vida ali por causa do terrível fogo que estavam fazendo

contra o palácio; comtudo pessoas da mais alta importância me
asseguram que o rei nunca correu o menor perigo. Estas con-

clusões estão de acordo com uma versão, que me foi dada por

um diplomata, o qual acredita que o rei deixou o palácio em
automóvel na noite de 4 de Outubro, acompanhado por três

pessoas á paizana, e que foi para uma casa de campo nas mar-

gens do Tejo, a pouca distancia da estrada de ferro de Mafra.
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A* meia noite dois altos funccionarios da corte, o marquez do Fayal

e o conde de Sabugosa, íoram vistos nas visinhanças de Matra.

«Como não me era possivel ir verificar pessoalmente a exac-

tidão desta intormação, pedi a um dos meus amigos, um capi-

tão de infantaria, que procurasse saber dos soldados e dos ma-
rinheiros que atacaram o palácio se, de íacto, o rei se encontra-

va ali. A resposta recebida pelo telephone íoi a seguinte: «Aca-

bo de falar com vários soldados da força que atacou o palácio.

Disseram-me que o cerco principiou antes das 8 horas da ma-

nhã, que todas as ruas ficaram fechadas e que nenhuma carrua-

gem ou automóvel saiu do palácio durante esse dia. Accrescen-

tam que a cama do rei não íôra desfeita e que todos acreditam

que nem o rei, nem os seus criados, se achavam no palácio, ten-

do partido á meia noite em direcção a Cintra. «O meu
amigo accrescentou que um capitão de infantaria lhe contara

que, durante o bombardeamento, ouvira dizer: «Não vale ape-

na atirar mais, porque o palácio está vasio e a única coisa que

conseguiríamos era destruir um edificio que pertence á nação».

«A minha impressão é a seguinte: o rei deve ter passado a

noite em qualquer logar, perto do Tejo, na estrada que vae pa-

ra Cintra, e não muito distante de um navio estrangeiro, que

estava prompto a recebel-o em caso de necessidade.»

Não deixou a Itália de espalhar egualmente excêntricos da-

dos sobre os successos palacianos d'essas horas de revolta e como
principal se apresentou o jornal romano «La Racione» (a2 de

Janeiro de 19I i) sob o titulo «A trágica noite do rei Manuel»
€ sub-titulos «Os soluços do rei» — «Escondido n*um9 tenda»

— «A queda» :

«Vienna* 22.— O «Budapesth» publica uma interessante

entrevista com o ex-deputado português de Oliveira, de passa-

gem em Budapesth, acerca da ultima noite do reinado de D.

Manuel. A narrativa que d'esta noite faz o sr. de Oliveira, que

estava no palácio das Necessidades, junto do rei, e que depois o

acompanhou ao exílio, contém factos particulares importantíssi-

mos e inéditos, muito diferentes do que até agora se tem publi-

cado sobre aquella noite histórico.

«O capitão de marinha Donaldo— conta o ex deputado por-
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tuguês— tinha dito ao rei, ao regressar do banquete olerecido

ao novo presidente do Brasil, que o movimento das tripulações

dos navios surtos no ancoradouro de Lisboa era um fermento

insignificante que elle tinha já frustrado com ordens que de ter-

ra tinha dado, Donaldo conduziu de ahi a pouco, o rei a um
outro sitio de onde se avistava um navio de guerra avançando

pelo Teio. O rei sorriu; mas de súbito o capitão Donaldo em-

palideceu e vacilou, por ler notado que o navio de guerra esta-

va ancorando defronte do palácio, sobre o qual, pouco depois,

caiam algumas granadas. Donaldo puxcu o rei pela mão e le-

vouo a um quarto, justamente no instante em que explodiram

os primeiros projecteis. O lei desatou então a soluçar, agarrou-

se ao pesado reposteiro da porta, e equilibrouse. Como o repos-

teiro cedeu ou se rasgou, o rei caiu no chão. A rainha mãe que

não sabia porque motivo o rei tinha caido, gritou por soccorro.

Apareceram novos individues annunciando que a artilharia,

confraternizando com os revolucionários, avançava contra o pa-

lácio real. Os soldados que se encontravam no paço começaram

a chorar e a rezar, o rei e o seu séquito cairam de joelhos em
volta do capellão da corte, que estava também caido no pavi-

mento. Todos choravam. O capitão Donaldo respondeu com um
tiro á intimação de prender o rei. Este foi metido n'um auto-

móvel e levado para a rua. Donaldo suicidou-se apenas os revo-

lucionários penetraram no palácio.

«Quanto ás causas que fizeram explodir a revolução, o ex-

deputado que professa os princípios monarchicos, diz que esses

motivos são imputáveis, em grande parte á conducta de D. Ma-

nuel. O rei não cuidava dos negócios do Estado; o que o inte-

ressava eram» os divertimentos, as mulheres, e especialmente os

uniformes da marinha. Basta lembrar que, em três mezes, orde-

nou reforma radical nos fardamentos da marinha, só para dar

que fazer ao seu alfaiate e aos fornecedores interessados. Final-

mente, o sr. Oliveira declarou que a sorte da Republica iião é

estável em Portugal. Crê que a monarchia ha de voltar; não tem

duvida de que o restaurador será D. Manuel.»

Nenhum dVsses factos se dera e até os personagens, salvo

D. Manuel, desconhecidos eram no meie portugu^^z.
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Quanto á rainha não se encontrava nas Necessidades, mas
na Pena e falsos eram os extravagantes episódios narrados no

jornal italiano.

De principio ao fim repletas de incorrecções descriptivas, as

novellas iransmittidas aoBrazil e á Itália, mereciam passagem á

Historia para que, porella desmentidas, não ganhassem foros de

veridicas.

Certo é porém que, mesmo em Portugal, mas com a des-

culpa aliás da necessidade de que promover, pelos republicanos,

a mais intensa propaganda para o completar da derrocada mo-

narchica, quasi idênticas phantasía:^ se forjaram:

«O rei sairá do dia 4, pelas trazeiras das Necessidades, a

caminho de Mafra, indo de automóvel, envolto em cobertores,

para que se não visse a sua figura humana. N'outro automóvel

seguiam amigos seus, o conde de Sabugosa e o marquez do

Fay?l. Chegou a Mafra ás 3 heras.» (*)

Desmente porem essas attribuidas tibiezas e escassez de se-

renidade, um depoimento de valia, o do tenente da guarda mu-

nicipal, Raul de Menezes, que junto de D. Manuel II esteve n'essas

horas de embaraços: (**)

«O rei não saiu embrulhado em mantas, nem em capas.

Tampouco partiu com ar de ridicula peiguice. Ia com um fato

vulgar, de passeio, e chapéu molle. Nem mala nem bengala.

Quanto á attitude e phisionomia só se pode dizer, com verdade,

que apenas exprimiam algum nervosismo e um tanto de com-

moção.

«Como subalterno mais antigo do meu esquadrão, fui in-

cumbido de, com o pelotão que commandava, proceder á «apal-

padella» das proximidades do paço, afim de sabermos a que dis-

tancia tínhamos os revoltosos, missão de que mais de uma vez

me desempenhei, por vezes com enorme risco. Tal qualidade in-

dicou a minha chamada ao picadeiro das Necessidades, na ter-

ça feira, logo ao começo do bombardeamento do palácio.

«Ali me encontrei com o sr. D. Manuel e um grupo de pa-

(*) «o Mundo» de 7 de Outubro de 1910.

{*; «o Século, de lõ de Outubro de i910.
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latinos, que lhe laziam roda. D*estes, lembro o marquez do La-

vradio, D. Fernando de Serpa^ visconde de Asseca, conde de

Sabugosa e marquez do Fayal. O rei e seus validos lembraram-

me que o primeiro precisava deixar Lisboa, tomando a direcção

de Campolide, para o que se tornava necessário saber se isto era

ou não possivel. No cumprimento do meu dever, procedi ao

novo reconhecimento, voltando ao picadeiro com a seguinte res-

posta :

a — Não é possivel.

«Junto áquellas portas fôramos recebidos com morras á guar-

da municipal^ pedras e alguns tiros. Como é natural, a minha

informação impressionou desagradavelmente o monarcha, e não

ficando mais satisfeitos os seus vassallos Fechada a sabida de

Campolide, suppunha se impossível a fuga, visto que todas as

artérias estavam bloqueadas.

«Travou-se larga discussão a propósito, até que eu, conhe-

cedor bastante da parte occidental da cidade, alvitrei o seguin-

te itenerario: Tapada, rua do Possollo, Asylo dos Inválidos do

Trabalho, Prazeres, rua Maria Pia, Arco do Carvalhão, Ponte

Nova e estrada da Pimenteira. Descutiu-se muito este caminho,

levantando os aulicos constantes duvidas sobre a sua exequibili-

dade, duvidas que eu, por absoluto conhecimento de causa, re-

batia com êxito. Por fim, o rei interpellou-me nos seguintes ter-

mos :

« — No meu caso o que fazia o Raul ?

a — Só ha um caminho desimpedido— respondi.

o — Quando acha melhor que eu saia?— tornou a inter-

pellar-me o rei.

« — Quanto mais tempo vossa magestade se demorar, mais

tempo estará sob o bombardeamento— accrescentei.

«E resolveu-se a fuga para logo. Parti a communicar a re-

solução ao commandante do esquadrão,

«Momentos depois, no extremo da tapada e no patco da

casa (parece que ultimamente comprada pela tamilia real), que

encaoeça a calçada das Necessidades e a rua do Borja, um au-

tomóvel «Peugeot» da casa real recebia o rei, que tomava logar

no interior com o conde de Sabugosa e o marquez do Fayal,
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que SC sentava ao lado do «chauôeur». Outro automóvel, vazio,

seguia este. Os carros puzeram-se em marcha levando por guar-

da avançada o meu pelotão, e na rectaguarda o resto da íorça.

A's portinholas da carruagem do rei seguiam o meu capitão e

um tenente.

«Ninguém mais deu pela fuga. O rei não era de fácil descobri*

mento e a velocidade da marcha não permittia longos reparos. . .

«O meu itencrario seguiuse á risca, não se encontrando,

por acaso, impedimento algum. Apanharam-se dois sustos, mas

íoram de rápida duração. Tanto na rua do Arco do Carvalhão,

como na rampa da Cruz das Oliveiras, o automóvel da mages-

lade «engasgou-se», sendo preciso, da ultima vez, arrancal-o a

braço, estorço para que também eu e alguns soldados contri-

buimos. . . Então, sendo necessário, em certa íiltura, travar o

auto, o próprio rei andou á procura de uma pedra, que encon-

trou, e não pequena. . . e tentou auxiliar o trabalho dos com-

panheiros, o que não toi permittido..

«Salva esta ultima apertada situação, abalámos, tendo po-

rém, alguns metros adeante, de retroceder, visto o sr. D. Ma-

nuel dar por lalta de dois anneis. Estes íoram encontrados on-

de o rei pretendera travar o automóvel. Um pormenor interes-

sante que me ia fugindo. Segundos depois de nos salvarmos da

primeira forçada paragem, sentimos cahir no ponto onde esta

se dera, algumas granadas. Se^a demora se prolonga, nem a al-

ma nos aproveitavam. . .

«Chegámos á estrada da Pim.enteira, finalmente. O rei deu-

nos as suas despedidas, agradecendo o nosso préstimo e pediu-

me que communicasse ao sr. Teixeira de Sousa que esperava

em xMafra noticias suas.*

O tenente Raul de Menezes, chegando a Monsanto, fazia de

ali constar ao quartel general a sua chegada, por dispensa de

escolta, feita por D. Manuel.

O coronel José Joaquim de Castro dava lhe ordem para pro-

curar noticias das baterias de Queluz, devendo reunir-se-lhe,

para garantir o seu regresso a Lisboa.

Não a encontrando, o tenente com a sua força, galopava até

á cidade onde reentrava sem embaraços.
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O official cumpriria o seu dever até 6nal, e sem que, pela

natureza das missões que lhe foram confiadas ao regresso da

Pimenteira, tivesse tido occasião de provar de novo o lealismo á

coroa.

A' proclamação da republica vel-o-hemos eflectuar a entre-

ga dos revolveres e espadas dos seus subordinados, ao capitão

de mar e gueira Álvaro de Oliveira Soares Andréa, comman-
dante da marinhagem em Alcântara. •

O facto estava consummado, o povo satisfeito e inútil seria

a opposição ao popular eníhusiasmo.

Vendo seguir as praças do tenente Raul de Menezes, o rei

mandava continuar a jornada, caminho de Mafra, onde depois

iremos encontralo.

Era logo conhecida a partida, e se bem que ignorassem os

republicanos os seus pormenores, cuidaram de momento de apro-

veitar esse bello encaminhar de successos, soerguedor do desa-

nimado aspecto dos elementos, combatentes, da democracia.

A junta revolucionaria, avisada do passo régio, explorava o

acontecimento, e da «Lucta», sahia, a occultas, a proclamação

que fez crear novos alentos aos rebeldes e acirrar mais para

uma equilibrada defesa da monarchía, as tropas que^ por obriga-

ção mais do que por convicção, pareciam oppôr resistências aos

manejos da revolta.

Dizia assim a proclamação:

«4 horas— Agora mesmo chega á Junta a noticia, absolu-

tamente certa, de ter fugido o rei. Para onde? Não o sabe a

Junta, mas a sua fuga é um facto. Apesar d'isso, a acção revo-

lucionaria continua, só cessando quando o governo provisório

puder falar á Nação do Paço das Necessidades. Vae bater o mi-

nuto supremo mas, até que elle bata, as forças revolucionarias

não aSrouxam nem desarmam.
«Viva a Pátria!

A Junta Revolucionaria.»

Para que aos descrentes da sabida régia, não restassem du-

vidas sobre o facto, vendo-se na falta de menção do ponto onde

D. Manuel se encontrava, uma forma de incitar sem firmes ba-

ses de veracidade, espalhado foi o boato de que o rei se aco-
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Ihera á protecção ingleza, procurando asylo na embaixada bri-

tannica.

O dr. Brito Camacho, simulando na redacção da oLuta», a

existência de uma junta revolucionaria, lançava, audacioso, pela

noite, uma nova proclamação :

«9 horas da noite— Chega á Junta Revolucionaria a infor-

mação derivada da melhor lonte, de se ter refugiado o sr. D.

Manuel na legação da Inglaterra. Acolhendo-se a território es-

trangeiro, pois que as legações são unidades territoriaes das na-

ções respectivas, o rei abdicou de lacto, renunciou aos direitos

que tinha pela constituição. Está, pois, vago o throno portuguez,

e essa vaga não será provida, porque a Nação quer assumir a

posse dos seus destinos, proclamando a Republica.

«Viva a Pátria !

A Junta Revolucionaria.»

A informação, dada como vinda de boa fonte, não era

exacta.

D. Manuel, embora fugido, não transitara para nenhuma

legação e antes, em território portuguez, em Mafra, no seu pa-

lácio, aguardava melhores novas.

Já a noticia fora reconhecida insubsistente pela indirecta in-

vestigação de alguns elementos civis.

Não obstante, de sã proveniência a julgavam trez dos diri-

gentes da revolta, occultos no «Hotel Europe» e recebendo pela

madrugada esse informe, falso, mas que lhes incutiu esperanças.

Eram elles, José Relvas e os drs. Eusébio Leão e José Bar-

bosa.

Quiz-se egualmente dizer, a certos desmentidos sobre o aco-

lhimento na legação britannica, que D. Manuel II estava recolhido

a bordo do cruzador «S, Paulo».

Nascera a nova de se haver propalado, se bem que sob dú-

bios aspectos, um oflerecimento do presidente Hermes da Fon-

seca, para se recolher n'aquella navio.

O facto existiu, e comprovam-noos seguintes trechos de uma
entrevista com um portuguez chegado do Rio de Janeiro»: (#)

(*) aO Correio da Manhãu de 5 de Dezembro de 1910.
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a — O Presidente Hermes da Fonseca não sei se sympathisou

se não com o actual regimen implantado em Portugal, tendo

por testemunha o navio de guerra brazileiro «S. Paulo». Só sei

que eile disse a um amigo meu, que é um homem de bem, e

que m*o não contaria se não tosse uma verdade, que elle Mare-

chal Hermes da Fonseca, quando a revolução de 5 de Outubro

se desencadeou, mandara dizer a EURei D. Manuel que, se Sua

Magestade entendesse que a sua vida corria algum risco conti-

nuando no Paço das Necessidades, o «S. Paulo» teria muita

honra em o receber e lhe offerecer hospitalidade.

« — Mas isso é novo? Cá em Portugal nunca se soube de

similhante oflerecimento do Marechal Hermes da Fonseca a El-

Rei ! Teria El-Rei recebido esse oôerecimento?

« — Tanto não sei. O que lhe garanto é que íoi o próprio

Marechal Hermes da Fonseca quem disse que fizera esse ofíere-

cimento. Disse-o a um considerado membro da colónia portu-

gueza do Rio de Janeiro, que directamente m'o contou a mim.

E é pena que El-Rei, em vez de embarcar no «Amélia» não

tivessse antes ido para o «S. Paulo», e em vez de Wooddorton

não tivesse acceitado a hospitalidade do Brazil. . »

Não acceiíou o rei a offerta, nem parece tel-a recebido.

Abandonando as Necessidades, em direcção a Maíra, como
sahindo de Matra para k Ericeira, o soberano não pensava no

exilio, más sim em procurar appoio em terras lusas, aflectas á

realeza.

Oplanoseriainutilisado por extranhos impedimentos; nascen-

do como imprevista resolução a marcha para britannico território.

Versadas as probabilidades de um acolher do rei no cruza-

dor brazileiro, toram essas tidas por boas, se bem que não tos-

sem achados rastos d'essa decisão.

Impossível de a verificar, mas patente que o monarcha não

estava nas Necessidades^ cobraram alentos novos os rebeldes.

Eram o inicio de uma abdicação, embora forçada, e um dos

mais fortes golpes sobre o abalado estado moral das tropas jul-

gadas realistas.

Jungiram-se os dois boatos: o fugitivo ou se acolhera á lega-

ção ingleza, ou ao navio brazileiro.
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Em qualquer dos casos era a luga.

A junta, comtudo, tem sobresaltcs, por desconhecer para

que local se dera.

Só tarde era sabido, e já então se citava o íacto com a affir-

mativa de (*) que D. Manuel tora visto passar de automóvel, em
Loures, com o marquez de Fayal e o conde de Sabugosa.

Entretanto, que essa passagem célere se dava, chegava ás

Necessidades como emissário do chete do governo, o dr. Archer

da Silva.

Portador de um documento de credito que lhe dava facili-

dades junto das torças julgadas fieis, conseguiu, sem estorvo,

abordar a Alcântara.

A' altura do quartel, os rebeldes intimaram-no a fazer alto

e Reclinar a que ia.

Evocando a sua qualidade de medico e a urgência de ver

um doente desvaneceu sobresaltos.

Patentearam lhe o perigo de por ali seguir, indicandolhe

outro caminho.

O automóvel retrocedia, e pela*Gova da Moura, logrou at-

tingir as Necessidades.

Vejamos, n'esta altura, os trechos d'um livro (**) que visa

especialmente a coadjuvar a Historia

:

«Quando chegou, disse a um official das forças que guar-

davam o Paço:

« — Desejo fallar a El-Rei.

« — Não é possível.

4— Mas cu preciso íallar-lhe, em nome do sr. Presidente

do Conselho.

« — Não é possivel porque Sua Magestade acaba de deixar

o Paço.

< — Ha muito?

« — Ha cinco minutos.

« — Para onde foi?

« — Não se sabe.

(*) «o Mundo» de 5 de Outubro de 1910.

(*») aDiario dos Vencidos» por Joaquim Leitão. = Pagina 192.
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« — Da civil OU militar de El-Rei, está aiguem?

« — Ninguém.

a — El-Rei tem estado, então, só.

« — Não, senhor. Além do sr. Conde de Sabugosa, Marquez

do Fayal, Marquez do Lavradio, Vellez Caldeira e António

Waddington, que vieram com Sua Magestade de Belém, e aqui

se conservaram toda a noite, chegou ás duas horas da madruga-

da o Conde de Tarouca, e á 1 hora da tarde o Visconde d'As-

seca e o almirante Hermenegildo Capello.

« — Esteve cá o Hermenegildo Capello?

« — Apesar dos seus honrados setenta annos, depois de va-

rias tensativas para atravessar as linhas revoltosas, cá veiu ter,

e aqui se conservou até El-Rei partir.

« — Mas já não está ahi ninguém? •

« — Está ali o sr. tenente Sepúlveda ; e o oflBcial apontou

para um rapaz, vestido á paisana, que fumava um cigarro, bam-

boleando-se n*um dos arames da cerca.

«O dr. Archer da Silva ia a retirar-se. Um official recom-

mendou-lhe: '

« — V, Ex.^ fazia a fineza dizia no Quartel General que

nos mandassem para aqui artilharia?

« — A artilharia?

« — Sim, porque nós não nos podemos sustentar. Os mari-

nheiros estão a desembarcar, vamos ser atacados e precisamos

cá da artilharia.

tt — Mas não estere já ahi a artilharia?

«— De manhã. Esteve até para bombardear o Quartel dos

Marmheiros, mas quando ia a tomar posições veiu ordem de re-

tirar. . . Precisamos de artilharia, o Quartel General que nos

II ande artilharia. . . '

« — Sim, eu lá digo. Uma pergunta ainda, o conde de Ta-

rouca não estará ahi?

« — Não, senhor. Foi dos primeiros a chegar e só sahiu de-

pois de El-Rei partir. Ouvi dizer que se tinha acabado de dei-

tar quando ouviu os tiros do «Adamastor»; tornou-se a vestir,

mandou chamar um carro e foi á esquadra da rua Rosa Araú-

jo saber o que havia. Lá, parece que confirmaram que havia
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qualquer coisa porque já lá csiavam pnsos uns populares que

^íN
^l^:-:^*

JAl DJM DO PAÇO DAB NECESSIDADES

tinham arremessado uma bcmba. O conde de Tarouca encon-

trou-se com o sr. Martins de Lima que descia a Avenida, muito

VOL . 111 — FL. SÕ
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descansadamente como se nsda houvesse. E o conde de Tarouca

perguntou-lhe se sabia alguma coisa. <cFui ver o que era: estão

aos tiros nos quartéis de infantaria 16 e artilharia i, e eu venho

até muito de vagar, para não dar alarme», O conde de Tarouca^

certo de que estalara uma revolução, tomou o carro e seguiu

para a Estrella. Ao chegar á Avenida Saraiva de Carvalho uma
torça da guarda municipal, que estava encoberta com a esquina,

de armas apontadas mandou o tazer alto. Apeouse, fez-se reco-

nhecer e o ofiBcial recomendou-lhe que tosse de volta, porque

para Campo de Ourique estavam os revoltosos; no mesmo ins-

tante silvaram balas, o conde de Tarouca metteuse no trem^

c de dificuldade em dificuldade cá veiu ter. Elle é testemunha

das dificuldades que no Paço houve em obter ligações telepho-

nicas. Quando El-Rei foi para a cerca, lá esteve com S. M., ou-

vindo as balas cair nos pinheiros, e creio que não foi com o

Rei porque S. M. declarou que no automóvel devia ir pouca

gente.

(— Mas V. Ex.^ tem a certeza que El Rei sahiu .4í? P^Ç^j "^^

tem?
c— Absoluta certeza.

«— Bem, o que eu cá vinha fazer era justamente dizer-lhe,

em nome do governo, que era conveniente sahir das Necessida-

des. ElRei já sahiu, nada mais tenho a dizer, senão ir commu-
nicar isto mesmo ao sr. Presidente do Conselho.

«— V. Ex." não se esqueça de dizer lá que nos mandem ar-

tilharia.»

Por veridico se deu ainda o caso de, á indicação de retirada

d'el'rei para Mafra, haver perguntado o alto emissário, dr. Ar-

cher da Silva, o que devia aconselhar se D. Manuel quizesse ir

para o Porto, apresentando, como resposta do conselheiro Teixei-

ra de Sousa, a formal opposição a pretexto de significar isso o

estabelecimento da guerra civil.

Desmentido houve e, por flagrante incoherencia, abrangendo

até o próprio facto do aconselhar permanente da retirada das

Necessidades, quer pelo telephone, quer por enviado especial.

Se confirma as primeiras indicações, o marquez do Lavradio^

citando os insistentes incitamentos da partida para Matra, rei^



A REVOLUÇÃO POKTUtíUEZA 679

terou a auihenticidade da sua missão, no palácio das Necessida-

des, o deputado Archer da Silva : (*)

tMeu presado amigo:— Tem o meu amigo publicado no

«Correio da Manha» uma serie de artigos, com o titulo de «Diá-

rio dos Vencidos», em que me são teitas várias referencias. Co-

mo esses artigos não são provenientes de nenhuma entrevista,

tanto mais que ao seu amável convite para uma «interview»

respondi declinando a sua gentileza, não é d*admirar que algu-

mas inexactidões ahi se encontrassem a par de factos que eu

mesmo ignorava.

fChamaram-me porém a attenção para um artigo publica-

do homem no «Liberal» em que são feitas varias considerações

a uma local do «Século» que referindo se ao que se passou no

no paço diz «Também é inteiramente falso que o seu governo

lhe fizesse indicações de qualquer espécie acerca da retirada do

paço. . i» Como n'um dos seus artigos o meu amigo narra a

minha ida ás Necessidades, em missão do sr. Teixeira de Sousa,

cumpre-rae declarar que é absolutamente exacta a sua informa-

ção; apenas nas palavras trocadas, n'essa occasião, entre mim e

o antigo presidente do conselho não houve a minima referencia

á suposta ida para o Porto. A verdade é que não tendo podido

ir para junto do rei o antigo ministro dos estrangeiros, apezer

de todos os seus desejos, foi resolvido entre elle e o sr. Teixeira

de Sousa que fosse eu o en'*arrcgado de ir dizer ao rei que o seu

governo entendia como conveniente a sua saida do paço afim

de poder mobilisar as forças que lá se encontravam. Kmquanio

eu ia no desempenho da minha missão, o sr. presidente do con-

selho, pelo telephone, procurava também dar-lhe conhecimento

d'este modo de ver.

«Aqui tem o meu amigo como os factos se passaram e estou

certo que em vista d'esta minha declaração o «Século» reconhe-

cerá o nenhum fundamento das suas informações. Amigo muito

obrigado— Henrique de Mello Archer e Silva.— 1 Õ de Novem-

bro de 1910.»

(•) < Diário dos Vencidos per Joaquim Leitão. = Pagina 195.
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Deixando seguir D. Manuel, com a modesta comitiva, no

paço ficavam os tenentes Victor de Sepúlveda e Eduardo Lupi.

Emquanto o almirante Hermenegildo Capello, regressava a

Massamá, desohdo, detido, quasi passo a passo, por grupos de

revolucionários, armados de carabinas, revolveres e até de sim-

ples bainhas de espada, abandonavam egualmente o palácio o

capitão-tenente V^ellez Caldeira e António Waddingion.
Voltaremos a encontrai os, todos, a caminho do exilio uns,

recolhendo á ignorada vida, outros.

Hermenegildo Capello, espelharia mais tarde, amargamente
o seu estado de alma.

«Nunca mais quiz ver a minha tarda. Mandei-a guardar e

só se íôr para mortalha a tornarei a vestir. E talvez nem mesmo
assim ...»

Victor Sepúlveda, iria íazer parte de columnas realistas, sn-

ciosas do restaurar da realeza.

Eduardo Lupi, deixando, por vontade própria, o serviço na-

val, exilar-se-ia em Inglaterra.

E' tempo porém de deixar o paço e os palacianos, e irmos

de longada até á Rotunda, não citada desde o firmar do seu his-

tórico baluarte.

Vamos analysar agora esse aspecto novo da deteza popular,

que abandonámos no critico instante do inicio d*um acampa-
mento julgado apto a resistir a todas as tentativas de um assal-

to em torma.
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Na Rotanda. — Os combatentes. — Os boatos e a situação do acampa-
mento.=0 eaviado do quartel de Alcântara. = Primeiros desani-
mos=Prisão do tenente Victor Sepnlveda.=Visão de derrocada.
= Os missionários do desalento. = Ultimas tentativas — Appella-
SQ para o voto da officialidade.

ssa soberba manha de sol de 4 de Outubro, não

trouxe esperanças á Rotunda, mas desiliusÕes.

O acampamento era de momento invadido

por populares, na maioria desarmados, mas que

ali iam ofíerecer serviços á causa da revolta.

Alguns não se submettiam ao evidente as-

pecto de descrença.

Vendo sacrifício inútil, sabiam a pretexto de se escalonar

pdra o serviço de informações.

Os que ficavam dos civis, não tinham comtudo nem uma
sombra de indecisão.

Gra ali o caminho que devia conduzir á victoria do seu

ideal.

Até ao fim esperariam os resultados, bons ou maus, do ou-

sado passo.

A deteza estava organisada, e para isso contribuíram as tro-

pas presumidas fieis e que comtudo se limitaram, a, n'uma res-

peitável distancia, perturbar com a presença, o fatigante e ap-

pressado trabalho de coUocar o campo rebelde em soôriveis con-

dições de responder a um assalto.
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As peças estavam assestadas em todas as embocaduras dos

arruamentos.

As praças do i6, aguardavam, estendidas no solo, e de es<

pingardas apontadas, o momento de entrar em lucta.

Os grupos de populares, vigiavam, com os bolsos cheios de

cartuclios e armados de espingardas, carabinas, sabres, pistolas,

ou varapaus.

Havia ali de tudo: operários, guarda Ireios, empregados

commerciaes, estudantes.

Uma espécie de gigante, sem chapéu, mal enroupado e pé

ao vento, typo dos históricos vendeanos, animava com o seu todo

de torça, os civis impávidos.

Arrastando a espada que para elle era quasi de creança, tal

era a estatura, vigilava attento, auxiliado por outro popular,

cgualmente o symbolo da coragem, que a sua edade insu-

flava.

O «velho das barbas brancas», para os da Rotunda e de no-

me Francisco Simões Dias, percorria de lado a lado o acompa-

mento, para que nem um só dos actos dos deflensores mandatá-

rios deixasse de ser executado.

Ainda uma velhinha maciiicnta e andrajosa, dona de uma
das modestas desmantelladas barracas, distribuía aâavel e com-

passiva, pão e pedaços de bacalhau.

A* offerta de alguns cobres, recusava terminantemente:

— Não, filhos! Não devem nada. Pena é eu não ter mais

cousas que lhes dar !

Breve chegavam.

Apprehendidas ingressavam no singular baluarte rebelde,

duas carroças, uma com palha para os cavallos, e outra com o

pão de munição, pelos soldados cognominado de «casqueiro».

Como desafio por esses núcleos dispostos a tudo, fluctuava

no ultimo poste dos eléctricos da Praça Marquez de Pombal, a

bandeira verde e vermelha da Revolução.

Os revolucionários, olhando-a, convictos deixavam emergir

as armas do meio dos bancos de madeira, das mesas, das ar-

vores, das barracas da leira, com que haviaui lormado o seu re-

dueto de rebeldia.
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Era a perteita constituição d'uma barricada das ruas pari-

sienses de I793.

A's priaieiras horas da manha, encontravam-se ali cerca de

quatrocentos homens.

Todos cooperavam, sem desfallecimento, na organisação da

deteza.

Trabalhada ella, tez-se aviso para que preparado estava tudo

até para a eventualidade de uma perda de acção.

No cano do exgoto, sob a fortaleza popular, havia sido col-

locada uma caixa com bombas de dynamite, que taria voar os

vencidos se a sorte lhes não sorrisse.

Antes, largos entraves teriam, é certo, e para isso destaca-

vam os revoltosos alguns civis que, postados nos telhados da

Patriarchal até ao Rato, deviam destroçar os regimentos, caso

pretendessem envolver a Rotunda.

Desvanecer-se quÍ7eram comtudo esses lances de derrocada

antevista, c se espalhou que era franca a adhesão militar.

Retrahida de momento não tardaria a affluir em massa e a

marinha decerto não faltava ao compromisso tomado.

Como se fora uma evocação, começaram a apparecer as no-

vas pessimistas, contrariando o convencimento de que a artilha-

ria de QueluZj longe de se oppor ao movimento, avançava so-

bre Lisboa para o auxiliar.

A' Rotunda levavam o espectáculo de uma prevista derrota:

caçadores 6 e infantaria 5 no Rocie; infantaria i, cavallaria 2 e 4
cuja sahida dos quartéis devia ter sido impedida pelos carboná-

rios, actuavam em Alcântara contra a revolução; as baterias de

Queluz, com cuja adhesão se contava, ou por parte no movi-

mento ou pelo encrave das respectivas peças, assignalavam uns

evidentes propósitos de esmagar a rcbellião.

A municipal manobrava indiffcrentc ás constantes derrotas.

Os marinheiros não haviam desembarcado e de outros cor-

pos de cavallaria, se soube a sua attitude pouco benévola.

Portador foi d'essa nova, o tenente José Ricardo Pereira

Cabral, que se apresentou na Rotunda pouco depois das 6 horas

e meia da manhã.

Bem recebido era, como de direito a um dos organisadores
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do núcleo revolucionário da Escola do Exercito, que para ali

havia dado apenas alguns dos alumnos, ante um tracasso de

plano respectivo.

Cimtudo não era ali o legar do tenente Cabral, a essa hora

já aguardado debalde na escola para orientar a acção preme-

ditada.

Apoz as derruídas tentativas para as insurreições regimen-

taes, muitos dos alumnos haviam recolhido ao ediâcio escolar,

na intenção de proceder consoante as circumstancias.

Pereira Cabral, tendo retrocedido á simples noticia de pre-

venção dada para cavallaria 4, que lhe coubera trazer á revol-

ta, com a ajuda dos cadetes Sarmento Pimentel e Aragão, re-

sistiu ali ás instancias d'esses dois, tendentes a promover um
assalto á municipal com 3o soldados de cavallaria.

Cabral, recusando sempre, por julgar o lance de inútil re-

sultado, ia á Rotunda, para saber e trazer noticias, emquanto o

cadete Sarmento Pimentel era detido temporariamente.

No acampamento rebelde ficava, embora esperado tosse na

Escola do Exercito onde a soldadesca declarava adherir se o seu

commando tivesse.

Na Rotunda se ignorava essa attitude dos estudantes mili-

tares, representados ali apenas pelos cadetes João Ribeiro Go-

m.es e Ignacio Monteiro de Azevedo, que trouxeram o echo do

mallogro da sua tentativa para sublevar engenharia.

Assim se manobrava na Escola do Exercito.

Todavia foi ella a escolhida para a primeira visita oflBcial de

D. Manuel II, a i5 de Maio de 1908.

Ia longe já a data e tudo esquecido e«tava. . .

«

Por outros revolucionários se soube que não haviam sido cor-

tados pelos trez grupos d'isso incumbidos, os fios telephonicos

de ligação do quartel general com os vários quartéis.

Descriminavam-sé as contingências e embaraços surgidos,

origem da inexequibilidade do plano, que, segundo os informes,

dera ensejo ao commando da divisão para o transmittir de or-

dens contrarias ás ambições dos revoltosos.

Julgada foi de pouca segurança a informação, desanimaram
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de instante os populares, emquanto os officiaes manifestavam os

seus iniciaes azedumes.

Esiabeieceuse confusão.

A duvida, penetrando no espirito dos insurgentes, sem efficaz

a)uda durante a madrugada e começo do dia, trouxe amarga

phraseologia.

Houve queixas pelo arremessar do povo á revolta, quando

nem cora o exercito se contava.

Surgiu um quasi desmantelamento da defeza :

«No meio do acampamento, Sá Cardoso, que de madruga-

da repellira com energia o primeiro ataque da municipal, dava

do alto do cavallo que montava umas instrucçÕes aos outros of-

ficiaes que até ali o tinham acompanhado. Perto andava o capi-

tão Palia. Mas como este vestia o uniforme de serviço interno e

Sá Cardoso ostentava o dólman azul ferrete com os galões do

seu posto, todas as attençÕes derivavam naturalmente para o ar-

rojado conspirador, que de resto, como já tivemos ensejo de o

dizer, era n*aquella occasião, o commandante em chefe da co-

lumna revoltada. Machado Santos dirigia n*outro ponto do acam-

pamento uma torça mixta de populares e soldados de infantaria

i6. A contusão era enorme. Pairava no ambiente a duvida, a

duvida terrível de que a sabida dos dois quartéis, o d'aquelle

regimento e o de artilharia i não fora secundada.» (•)

As circumstancias mudavam comtudo com a chegada do

revolucionário Joaquim Augusto Pinto de Lima, emissário de-

nodado do quartel de Alcântara.

Eram quasi 7 horas da manhã.
Reconhecido o capitão de artilharia Alfredo Ernesto de Sá

Cardoso, como o chefe do acampamento, o enviado do quartel

de marinheiros, ennumerava-lhe os successos da madrugada,
desde a tomadia do edifício da Praça de Armas até aos conheci-

dos episódios da posse do u Adamastor» e da sublevação do «S.

Raphael», que se poderia considerar egualmente como pertença

dos revoltosos.

As boas novas não tiveram a ambicionada acceitação agra-

(*J «A Revolução Portugueza»— Por J. de Abreu — Pagina 17G.
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davel e até parece que toram olvidadas, como preparativo á liiga

prestes a darse.

Mostra esse desprendimento o capitão Sá Cardoso, dizendo

nas annotações ao seu relatório:

«O que contesto— e isto c importante— é que á Rotunda

chegassem outras noticias sobre o quartel de marinheiros que

não fossem as de que os marinheiros tinham sido atacados por

infantaria í e cí^vallaria 2 e 4 e que estavam cercados no quar

icl por estas torças e por caçadores 2, infantaria 2 e guarda

municipal.»

Feita, comtudo, uma exposição de todos os conhecidos suc-

cessos, embora se não excluíssem os propriamente contrários á

apregoada energia promettida antes da sedição. Pinto de Lima,

recebia como documento comprovativo da cumprida missão e

para que satisfeito fosse um pedido do !• tenente António La-

dislau Parreira, uma informação sobre forças acampadas no Al-

to da Avenida.

Rapidamente, n*uma nota concisa, mas onde n'um contra-

balanço se exaggerava o numero de soldados e se esquecia o po-

vo, o capitão Sá Cardoso, satisfazia o pedido, escrevendo mesmo
a cavállo, com um lapis sollicitado ao capitão José Aôonso Palia:

«Estou na Rotunda com os regimentos de infantaria 16 e

artilharia i, completos.— Sá Cardoso.»

Não era bem exacto o informe.

Esquecidas haviam sido cerca de 100 praças do I6, não

adherentes á causa, mas acção d'estas, junto ás Necessidades, en-

carregar-se hia de justificar o proposital augmento de forças ex-

posto no pedaço de papel do commandante da Rotunda.

Ainda escassez havia de infantaria, já exposta no seguinte

notificado a lapis pelo alferes Alberto Camacho Brandão, n*um

seu cartão de visita:

«Meu capitão. Participo a V. Ex.^^* que não tenho força de

infantaria para appoiar a artilharia sob o meu commando—
Alberto Brandão— Alf.»

Mas, se de todo não foi desnudada a eôectiva situação da Ro-

tunda, analyse esta soflreu por parte do encarregado de estabelecer

entendimentos entre ella e o aquartelamento de marinha.
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O emissário ia de regresso a Alcântara, descendo sem obs-

táculo a Avenida, emquanto na parte que era commandada pelo

commissario naval António Maria de Azevedo Machado Santos,

outros incidentes a essa hora se davam.

Exercendo vigilância, retivera alguns telegrammas, cujo con*

theudo só mais tarde seria conhecido no acampamento.

N'elles se registava a proclamação da Republica em terras

da outra margem do Tejo, sendo os despachos destinados ao

presidente do conselho.

Identifícando-se das bellas noticias, Machado Santos, envia-

va os originaes aos capitães Sá Cardoso e Palia, para que jubilo

grande houvesse no baluarte.

Já lavrava porém, intensa e íebril, a convicção de uma der-

rota e o horror de uma traição pelo exercito alliado á rebeldia.

Mais desesperançado, o capitão Sá Cardoso, manistestára até

ao seu camarada Aôonso Palia, n'um conciliábulo rápido, a von-

tade de se liquidar pelo suicidio.

Pedido toi pelo segundo ao primeiro, um sobreestar nas in-

tenções, evocando-se a de minuto a minuto abalada confiança

em próxima chegada de retorços.

Apoz essa inicial troca de impressões, resolvia-se o aguardar

de noticias mais seguras, emquanto o capitão Palia exalçava

uma traição gerai.

Acercando-se do official, o i.° sargento de artilharia i. Ca-

millo Augusto Gonzaga Pinto, perguntava se o grupo a cavallo

era contra ou a íavor da revolta.

Deu o capitão uma resposta evasiva, emquanto o sargento

aconselhava como radical deíeza o guarnecer de quartel de arti-

lharia.

Vejamos n'esse episodio, o relatório de Gonzaga Pinto:

«A Rotunda começa a ser abandonada á formiga. Por ulti-

mo chega ao nosso conhecimento o suicidio do almirante Reis.

N*esse momento todos nós nos consideramos irremediavelmente

perdidos. E' que n'essa amarga conjunctura toda a gente pare-

cia apostada em roubar nos a confiança.

«Foram horas seguidas de torturante e angustiosa especta-

tiva. Apenas dúzias de praças e civis, n*uma heróica indifleren-
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ça, incomprehensão da tremenda responsabilidade do momento
ria e cantava na Rotunda. A certeza do desastre entra definiti-

vamente no nosso espirito.

«São oito lioras e meia. Os officiaes reúnem pela primeira

vez, e resolvem esperar noticias. O sr. capitão Palia, volta indi-

gnado, exclamando:

« — Então, estamos trahidcs em toda a linha ! ! . . .

«Foi n*esta occasiao que nos encontramos novamente com
esse official.

a — Meu capitão, sabe se o grupo a cavallo está por nós ou
contra nós?

c — Eu sei lál respondeu o sr. Palia.

«— E* que talvez a nossa deíeza estivesse em guarnecermos
o quartel.

« — Mas com que gente? Com os garotos que ali estão.

« — Talviz se possa arranjar e, de resto, sempre lá ficaram

alguns caofiaradas.

« — Pois então, vá tratar d*isso.

«Em seguida os officiaes reúnem de novo e votam por una-

nimidade o abandono do campo. Eram cerca das nove horas da

manhã. Demos algumas voltas ao acampamento, onde, de tacto,

não haveria mais de 40 homens n'essa altura. Apenas a rapa-

ziada se mexia como n'uma testa.» (•)

Entretanto, os vedetas, attentos, efíectuavam uma detenção

de valia.

O tenente da armada, Victor Leite de Sepúlveda, no cami-

nho para a apresentação no arsenal, cahiu nas mãos do grupo

que guardava o acampamento do lado das Avenidas Fontes Pe-

reira de Mello e Duque de Loulé.

Posto em alarme o tenente, inicialmente, pelo movimento

de cavallaria na Avenida Fontes Pereira de Mello e pelos tiros

de artilharia, prccurára iníormar-se, pelo telephone, ligado para

o arsenal de marinha, sobre a causa d'esse tacto.

D'ali indica va o electricista de serviço, a revolta dos navios, mas

(*) «Memorias da Revolução— Na Rotunda = Em artilharia 1 =- No
Parque Eduardo VI i = Relatório do sargento revolucionário de artilharia 1

Gonzaga Pinto» = Pagina 41.^
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apoz a inutilidade da ligação para a Tapada e para as Necessi-

dades, resumido julgou os successos e suôocado incidente na-

val.

Retido ainda pela íamilia, só logrou vencer-lhe, em parte, a

resistência, quando ás cinco horas da manhã, do arsenal toi pre-

venido da continuação do movimento e da existência ali de offi-

ciaes apresentando-se ao serviço.

Registando impossível o proseguir d'e5sa espectativa, aban-

donava em6m a residência, disposto a ir ao arsenal, e, no caso

de impedimento, ir para junto do rei.

Surprehendiao o bellico aspecto da Rotunda

Não era de disciplina a attitude dos revoltosos, oflerecendo

antes o acampamento o todo de um desordenamento.

O tenente Sepúlveda, vendo um official de marinha, dan-

do ordens, dirigiu-se lhe e interrogou sobre o que se passava.

— Está a marinha em revolta!

— E o stnhor?

— Eu estou pela pátria

!

A Rotunda não podia representar de baluarte de exercito

regular, pela maioria de civis que a guarneciam.

Não desconhecia Victor de Sepúlveda, as constantes ambi-

ções democráticas de derrubar a monarchia.

Singular se tornou pois essa approxi mação e desde logo se

tez conhecer ao recemvmdo, que cahira no meio de um grupo de

desafectos á causa da realeza, e que d'esse lado das Avenidas

Fontes Pereira de Mello e Duque de Loulé, exercia commando.
o commissario naval Machado Santos.

Travava-se então o seguinte dialogo :

— Que vindes íazer aqui?!. . . interrogou o chete do posto.

— Olá, és tu? A marinha está aqui?

— Não! aqui está artilharia i e infantaria 16. Para onde

ides?

— Ora essa! Vou-me apresentar ao major general da arma-

da; dizem que ha barulhos. . . Vou para o arsenal e senão para

onde eu pretender ir. . .

— Barulhos? Ah! Ah! Está na rua a revolução. . .

Machado Santos evocava-lhe a derruida convicção revolucio-
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naria, procurando convencelo a enfileirar-se, de novo, no campo
da rebeldia.

Não quiz o palatino dar ouvidos a incitaaientos, simulando
não se recordar dos seus tempos de perfilhador de idênticas

ideias.

O commissario naval, sem olhar aos galões do superior, bra-

dou então, ante os inúteis exíorços

:

— Está na rua a revolução e tu, com muita pena minha, és

meu prisioneiro.

— Oh! Oh! vê o que fazes! eu. . .

— Dois civis armados para levarem este senhor ao comman-
dante da columna!
— Então!. . . eu. . .

— Conduzam este senhor ao sr. capitão Sá Cardoso e di-

gam-lhe que é official de marinha e que acho conveniente con-

serval-o preso.

Os civis responderam

:

— Sim, meu commandante.
— Deixa estar. . . ameaçou Sepúlveda.

Machado Santos, pondo lhe a mão no hombro, retorquiu :— Adeus, meu irmão da Montanha.

Sepúlveda estremecia a essa allusão ao seu posto maçónico,

pois era maçon a coberto.

Cahira exactamente no meio dos propagandistas do ideal

que antes proclamara.

O tenente, envolvido nas múltiplas tentativas de reivindica-

ção democrática, tornouse mais suspeito aos antigos acamara-

dados de projectos sediciosos contra a realeza, do que aos acér-

rimos deftensores da coroa.

Não occultava o tenente Sepúlveda, es suas velhas ligações

com o carbonarismo, que aliaz o não coUocára ao facto dos seus

segredos, e com' a maçonaria, sabida adversaria do direito divino,

e assim, vel o-hemos, republica em Portugal, expor os seus passa-

dos trabalhos de combate á dynastia :

«O anno de I890, começa o tenente Sepúlveda, veiu encon-

trar-me ainda na Escola Naval, sem predilecções ou sequer ten-

dências politicas.
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«Eram os vinte annos, a idade em que o patriotismo, como

todas as paixões, é mais ardente e generoso.

«O «ultimatum» inglez desvairou o paiz, levanio-me a

mim, como toda a geração académica d'essa hora angustiosa,

n'uma onda de bellos devaneios patrióticos

Ê_ m-

A BAIKHA. MABIA PIA

(Photographia tirada oa ultima festa a que assistiu com seu neto no terreiro

dos Seteaes, em Cintra, em 12 de setembro de 19l0j.

cE O momento, cuja psycologia íoi egual para toda a gera-

ção de 90, localisou-se no sentido revolucionário.

aSem ódios, sem incompatibilidades para com o regimen,

sem meditar as vantagens d'uma substituição das instituições

tradicionaes pela democracia, eu achei-me entre os diversos cau-

dilhos que agora figuravam na outubrada.

VOL. 111 —FL 87
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«Com esses, mais alguns que a morte já levou, como Hy-

gino de Sousa, e outros que são ou eram monarchicos (em 3 de

outubro) passeei o ardor d*esse delirlo patriótico, convulcionan-

do a Rua á luz das archotadas académicas, interrompendo os

espectáculos públicos com o Ímpeto duma geração que sincera-

mente apparecia envolta na bandeira portugueza, á trente de

uma Pátria.

«Em breve notei, porém, que a esse instincto generoso das

multidões patrióticas bondava uma carga da municipal para la-

zer refluir á mais desoladora debandada a consciência collectiva.

«Na vanguarda d'esse debandar, sempre que apparecia a

Guarda ou havia responsabilidades, iam os chetes, que se met-

tiam em casa, atirando para a rua e para os riscos o povinho,

os aspirantes e as praças de marinha.

tAíastei-me, desenganado da inconsistente psycologia dos

chetes, jurando nunca mais me metter em manifestações

«Acabado o meu curso de ofBcial de marinha, íui para a

Africa, sendo mesmo lá instado para regressar aos meus enthu-

siasmos patrióticos de estudante. Nem sequer respondi.

«Vim para Lisboa e, haverá dezeseis annos, fui para o cor-

po de Marinheiros como instructor.

«Entrei, então, em varias tentativas, entrei em todas d'esse

tempo, não chegando nenhuma d'ellas a realizar se.

«Mas a sério nunca vi que andasse senão Cândido dos Reis.

«Toda a gente o que queria era subir, commandar, do bem

do paiz ninguém queria saber.

oGomtudo, os trabalhos revolucionários haviam-me envol-

vido.

«Varias vezes andámos em tugidas pelas casas uns dos

outros.

«Na minha casa da rua de S. Joaquim, onde morava o es-

criptor Pinheiro Chagas e onde depois morou seu filho, director

do «Correio da Manhã», nos reunimos algumas vezes, e d'uma

feita tudo esteve preparado para a rerolcção.

tO corpo de marinheiros seria commandado por Salazar

Moscoso e por mim, devendo nós sahir no dia seguinte quando

houvesse o signal do Porto.
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«O nosso signal era os escaleres armados em guerra sahi-

rem dos navios.

«Nós sahimos, e com intantaria 2 marchamos sobre o Ter-

reiro do Paço, devendo esperar ahi ordens.

«Mas na véspera discutiram-se as eommissÕcs a dar aos ot-

ficiaes supçriores que estavam na reunião.

«Só Cândido dos Reis nada queria, continuando embrenha-

do no plano da revolta.

ePoi fim, sahimos, sem nada ficar decidido além da espera

do signal do Porto que nunca se íez!

«Ainda não era o derradeiro desengano.

«Dere ir ha nove annos, isto.

«Tirei a carta de official torpedeiro^ dediquei-me á electri-

cidade, disposto a tratar da minha vida.

«Entrara eu para a Maçonaria, quando íui convidado a fi-

liar-me no Centro de João Franco, por João Bello, hoje em Afri-

ca, e ao tempo um íervoroso adepto do «tranqliismo».

«A politica associativa, n'essa época, reduzia-se a formulá-

rios sem significação nem valor.

«Deixei de ir á Maçonaria e puz-me «a coberto» sem de na-

da mais querer saber.

«Quanto ao meu franquismo, citrava-se em pagar a minha

quota no Centro do Chiado, desinteressado dos políticos revolu'

cionarios, e sem dispor de mais illusões para acompanhar os po-

liticos conservadores.

«N*essa tristeza de desilludido ia vivendo, quando circums-

tancias fortuitas me approximaram do Senhor D. Carlos.

«E, desde tntão, a bondade d'Aquelle Senhor icz de mim
um leal e sincero affeiçoado da Família Real.

«Quando os revolucionários de então, e esse numero alguns

de hoje, vinham ter commigo, pedia-lhes lealmente que nada

me contassem porque havia mudado de ideias.

tMas como elles só se me dirigiam em vésperas de «pavo-

rosas», eu percebia perfeitamente quando as ia haver.

«Nunca, porém, dclactei ninguém, nunca dei qualquer infor-

mação que podesse contribuir para perseguições.

«Limitava-se a avisar que mais dia menos dia havia qual.
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quer revolta, e assim preveni as de junho de iSoy e o 28 de

janeiro.

«Respondiam-me que eu sonhava.

«Fui sempre leal para todos, mas defendi sempre a Familia

que ha 7 annos me chamava a si.

«D*csse movimento de 5 de Outubro, nada sabia.

«Deviam ter-se convencido que eu era um sincero amigo da

Família Real, porque vivendo diariamente, em serviço, com ope-

rários, fatiando todos os dias com os maiores revolucionários da

Armada, de alguns dos quaes era amigo, nunca percebi nada

que se parecesse com um indicio de revolução.»

Entrara comtudo n'um dos seus focos. (•)

Entre os dois civis, era coUocado em frente dos capitães Âf-

fonso Palia e Sá Cardoso com o declinar da, n'essa hora irritan-

te cathegoria, de official ás ordens do rei.

Renovada foi a tentativa de adhesão, pelo rejuvenescer dos

tempos em que juntos conspiravam.

O capitão Sá Cardoso, nas annotaçÕes do seu relatório oífi

ciai, diz

:

«Ào contrario do que narra o sr. i.° tenente Sepúlveda, na

sua entrevista de 18 de Dezembro, com o «Correio da Manhã»,
eu, propositadamente, não troquei com elie uma única palavra,

nem para insistir com elle que ficasse, nem para invocar uma
amisade que de ha muito tinha deixado de existir.»

Attender-se deve porem a que o official na nota seguinte á

precedente, se allega esquecido de haver traçado o brilhete des-

criptivo das forças da Rotunda para ser entregue ao i.° tenente

Parreira.

O tenente Sepúlveda, enérgico recusou e o capitão Palia, ven-

do talvez de relance o estado anarchico do acampamento, apa-

rentando-se-lhe inútil reter prisioneiros, quando em mente, elle

próprio pensava em se livrar d'essa cadeia de riscos e de respon-

sabilidades, liberdade dava ao palatino com a phrase histórica:

— Então vá para onde o destino o leve.

O libertado, previsto um difficil caminho até ao arsenal, por

(*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão, pagina 50.
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Valle de Pereiro enveredava até á Estrella e d'ahi ao r aço das

Necessidades.

Divergências houve sobre esse incidente.

No seu relatório official o capitão Sá Cardoso, nega, como

já vimos, a allegada troca de palavras com o tenente Sepúlveda.

Deu-se ella porem, nascendo a negativa decerto da exposição

altiva feita pela tenente Sepúlveda:

«Sá CardosOj que também ali estava, tentou convencer-me

a adherir, evocando tambcm a nossa amisade de que eu não quiz

lembrar-me.» (•)

Quiz se attribuir a sabida do official de marinha, a uma fu-

ga e expõe essa falsa iheoria o revolucionário Josd António dos

Santos Belém, nos seus «Subsídios para a Historia» — «A Car-

bonária Portugueza na Revolução»— «A acção da Choça Bui-

ça»: H
«6 horas e 3o— Apparece no campo o tenente Sepúlveda,

a quem o primeiro dos signatários leva á presença de Machado,

dcs Santos, trocandose entre os dois o seguinte dialogo:

« — Para onde vae?

« — Que lhe importa?

« — Talvez levar noticias ao sr. Teixeira de Sousa?

« — PÕelhe alguma duvida ?

«N'esta altura, o primeiro dos signatários (•••) meite a ar-

ma á car?, alvejandc-o. Alguns populares impedem'n'o de dis-

parar, e o sr. Sepúlveda é conduzido ao capitão Palia, que o in-

terroga, respondendo aquelle que estava ali por acaso. E, como

desse a sua palavra d*honra que não hostilisaria os revoltosos, o

capitão Palia mandou o em paz.

«O primeiro dos signatários ainda aconselhou a que o rc-

vistasson, na esperança de lhe serem apanhados alguns docu-

mentos, na contusão do momento, o official poude, porem, es-

capa r-se.»

Certo é porém que nenhuma reconsideração houve, de ins-

(•) nDiario dos Vencidos» prr Joaquim Leitão, pagina 57.

(**) «O Paiz» de 5 de Novembro de 1910.

{•*•) O primeiro signatário do relatório da acção da «Choça Buiça», é

José António dos Santos Belém
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tante, e que o palatino, do acampamento sahiu sob o sereno as<

pecto de uma concedida liberdade, subindo até por Valle de Pe-

reiro, onde as vistas dos seus perseguidores o lobrigariam, se

tenções tivessem de novamente o colher.

A* libertação do tenente Sepúlveda, seguiram-se trabalhos

tendentes a procurar eflectivar o appoio dos regimentos, que,

pelos representantes assistentes á reunião da rua da Esperança

promettido haviam uma reciprocidade de auxilio.

Para animo ao desorientado acampamento, appareciam ain-

da os revolucionários Jayme Teixeira e Mário Malheiros.

Viram uma situação de molde a desorientar.

Querendo valer-lhe, fizeramse echo de novas falsas, de opti-

mismo, onde surgia em maravilhoso explendor, o baluarte de

Alcântara.

Abandonando o Alto da Avenida, enveredavam para a Pra-

ça de Armaá, a exercer missão idêntica, colhendo no caminho a

noticia alarmante, mas menos verdadeira, de que os torpedeiros

iam a caminho para metter os navios no fundo.

Dava a um ofiBcial de marinha, apresentandose alheio ao

ideal republicano, mas que de tacto estava servindo a causa.

Era falso, todavia, o alarme, não se tendo efectuado a sahi-

da dos torpedeiros, embora ordem para isso tivesse sido dada.

Entretanto, foram chegando á Rotunda os portadores de

más novas.

Das 6 ás 8 horas succederam-se os relates desanimadores,

patenteando quadros de derrocada.

Surgiram o tenente Álvaro Poppe, o engenheiro civil Arthur

Rodrigues Cohen e o ex-tenente Manuel Maria Coelho, definindo,

no seu apparecimento, pouco antes das 8 horas, um perfeito esta-

do de fracasso.

O tenente Poppe, íôra incumbido de, com os alumnos da

escola do exercito, João Ribeiro Gomes e Ign?cio Monteiro de

Azevedo, trazer para a insurreição o regimento de engenharia,
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e á sua chegada desde logo se reconheceu á e7idencia, que com
esse núcleo militar se não podia contar.

Por seu lado, o tenente Coelho, teve a mesma talsa visão de

total perda, ou porque se julgasse volvido ao tempo de ener-

gia do governo de 1 891, ou porque o constrangido aspecto dos

deffensores da democracia em opposiçao estivesse ao espirito se-

reno, mesmo na desgraça, dos heroes da revolta portuense.

Assim, não soube esconder o seu pensamento e traduziu-o

em phrase derrubadora de coragem

:

— Outro 3í de Janeiro!

O incidente apparece mencionado {*) ainda, com a escusa

de assumir a proposta chefia dos insurrectos:

tO capitão Coelho convidado a montar e a tomar o com-

mando das íorças, não o poude fazer porque não tinha espo-

ras!. . . e o movimento tinha fracassado. . . erá outro 3i de

Janeiro.»

Phantasiava se assim o contrario do que oflerecia esse as-

pecto da Rotunda.

A revolta do Porto cahira, mas não sem que a lucta tcbril a

ensanguentasse.

N*essa hora de Outubro, mais do que a dor de uma derrota

de armas na mio, fumegantes pela violência do tiroteio, emergia

o todo desolador d*um abandono:

c Morando próximo da Rotunda, íui ás 5 horas da manhã
do dia 4 ver de que se tratava, poiso estrondo das granadas ti-

nha-me posto em sobresalto e a minha íamilia.

«Tive occãsião de observar que os soldados de artilharia 1

e de infantaria 16 eram poucos para um movimento forte e de-

cisivo (e isto mesmo disse ao sr. dr. Macedo de Bragança, com
quem me encontrei) e que se a guarda municipal e caçadores 5

atacassem valentemente, em breve os republicanos seriam su-

bmettidos.

«Confirmo, portanto, o depoimento do sr. capitão Sá Car-

doso (que hoje vem no seu «Diário») e attribuo á intervenção op-

{*) Celestino Steffanina. = aSubsidios para a historia da revolução de
5 de Uutubro de 1910.—Pagina 14.
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portuna da marinhagem que do rio atacou as forças que esta-

vam no Rocio, bem como á íuga precipitada da guarda muni-
cipal ás primeiras granadas, o êxito das torças republicanas.

«De resto, na Rotunda, ás 5 horas da manhã pouca gente

havia, a ponto de uma praça estar a tomar conta de cinco mua-
res e a peça que estava voltada para o largo de Andaluz estar

apenas com um artilheiro, valente, diga-se a verdade, e á caixa

das granadas um paisano, rapaz ainda, de chapéu de coco e bem
vestido que fornecia lao coilega* as granada^, munido de uma
carabina para defesa pessoal.

«Repito, pouea gente, o que mais a meu ver encarece a ac-

ção.— De V. ex.^— António Gonçalves da Costa.»

Reafirmava a declaração, esclarecendo-a ainda o revolucio-

nário citado, sem nome, por António Gonçalves da Costa

:

«Sr. Redíctor.— Numa carta que vem publicada no seu

jornal «Diário de Noticias» do dia 17 com este titulo: «Depoi-

mento de uma testemunha presencial» e assignada pelo sr. An-

tónio Gonçalves da Costa, em que diz que esteve na manha de

5 na Rotunda da Avenida e que havia pouca gente, a ponto de

uma praça estar a tomar conta em cinco muares e a peça que

estava voltada para o largo de Andaluz estar apenas com um
artilheiro, valente, diga-se a verdade, e á caixa das granadas um
paisano rapaz ainda, de chapéu de coco e bem vestido que for-

necia ao meu collega as granadas e munido de uma carabina

era este seu criado José Ribeiro de Carvalho que acompanhou os

soldados de infantaria I6 ao quartel de artilharia i e de lá sa-

hiu na primeira peça que sahiu do quartel, direito á rua Ferrei-

ra Borges onde se deu o primeiro tiro contra a guarda munici-

pal e depois voltou com artilharia pela rua das Amoreiras di-

reito ao Rato. onde se tornou a pôr outra peça em bateria mas

que não chegou a fazer fogo, Depois, indo eu na peça com o

mesmo soldado tomos novamente atacados no largo do Rato

pela policia e os soldados que vinham a guiaras mulas fugiram

íicando eu só e o soldado na peça que depois teve que elle ir

guiar as mulas e eu fiquei sósinho na peça até chegar á Rotun-

da aonde nos juntámos ás outras e lá estive três dias e trêsnou-

tes sempre ao pé da peça como viu o sr. António Gonçalves da
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Costa e não fiz mais porque não pude e não me tenho na conta
de heroe como muitos que nada fizeram e vem o seu nome no
jornal como heroes.— De v. cx.* José Ribeiro de Carvalho.»

Esses depoimentos, depois confirmados pelo capitão Josc Aflon-

so Palia, correspondendo á verdade dos íactos, eram todavia íal-

samente carregados pelas apparencias.

Para os que não conhecessem o voto do desprezo de vida,

jungidor d'esse grupo modesto ao seu apregoado posto de mar-

CONDE DE TAROUCA

tyres da causa democrática, a desillusão,mais completa não po-
dia ser.

Essa crença os levou para longe d*esse antevisto centro de
ruina.

Todavia, á Republica feita, se pelo occaso do lance de 1891,
advinha ainda ao tenente Coelho a reintegração no exercito com
o posto de major, o commando do batalhão de caçadores 5

VOL. III— FL. 88
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do qual tomava posse a i5 de Ouiubro de 19I0 e ainda o car-

go de governador da pruvincia de Angola, para onde seguia em
Dezembro d*esse anno, ao engenheiro Cohen, iria mais tarde o

cargo de vereador da Gamara Municipal de Lisboa.

Mal desapparecidos os três revolucionários, surgia n'esse semi-

devastado campo de insurrecionados, o alferes de artilharia Cor-

tez dos Santos, pedindo noticias do pae, que lhe disseram preso

no quartel de artilharia, á ordem da revolução

N'uma extranha attitude, salientada até no relatório do ca-

pitão Sá Cardoso, o ofiScial, considerava-se adherente á mesma
causa que á detenção levara o auctor dos seus dias!

Assignalou-se uma extranha espectativa do exercito.

Confirmava-a de regresso do Rocio onde a íôra analysar, de

ordem do capitão Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, e com dois

civis auxiliares, o tenente de cavallaria José Ricardo Pereira

Cabral.

Não se desvendou porém á vista dos revolucionários, para

encorajamento^ essa extraordinária faculdade de livre transito,

de ingresso e sabida do acampamento, que devia estar e se di-

zia cingido n'um circulo de baionetas.

Não se reconheceu a facilidade de passagem junto das tro-

pas julgadas íieis, demonstrando tudo a clara vontade de auxilio,

assim prestado, embora sem directo alcance.

Apenas se forcejava por lançar em trevas, o procedimento

da soldadesca que cerrava a Avenida do lado opposio ao dos se-

diciosos, como se de vantagem fossem carregar com as desespera-

das cores de um mallogro a evidente forma neutral dos phan-

tasiados deãensores da realeza.

Isso levou o capitão Afíonso Palia, a do alto do seu cavallo,

dizer aos civis Luiz de Athayde (*) e João Alvares-:

— Não sei o que se passa lá por baixo, mas receio tudo per-

dido. . . Só tenho pena d*este punhado de valentes que me ro-

deia!. . .

(*) Fallecia a 1 de Dezembro de 1913 com 31 anoos de edade. Foi re-

dactor e secretario da redacção das «Novidades», e alem de artigos dispersos

em jornaes, deixou o livro de versos «O Pesadello de Gibraltar».
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No intimo gravitava todavia a pressão forte, avassalante, de

uma perda.

Não deixou o official de expor os erros de não ter sido ado-

ptado o projecto de sua lavra.

A veracidade de um desastre patenieouse, e disse-se perdido

tudo, mercê da conjugação d'esse mau passo com o retrahimen-

to do exercito e o recuar da marinha, não eftectuando e des-

embarque^ remate necessário da gigantesca aventura.

Era mais o mysterio do que externamente se passava do

que a tortura dos combates, a preoccupaçao d'esses instan-

tes.

As torças, se de espectativa estavam, offereciam um aspecto

dúbio, que mais tacilmente se poderia interpretar favorável á

revolta.

E' certo assim e, segundo o próprio testemunho (*) do con-

selheiro Teixeira de Sousa, os revoltosos até ás 1 1 horas da

manhã ainda não haviam sido incommodados.

A incerteza e os pessimistas formaram a causa primordial

das intenções de abandono

N'uma corrente insensivel,todo esse espelho se patenteou no

primeiro conselho dos graduados, base para o segundo e defini-

tivo, e cuja convocação teve a condescendência do capitão José

Aflonso Palia, que, antes, contra o acto se manifestara junto do

capitão Sá Cardoso.

Houve um inicial conselho de officiaes, a que comparecia o

ccmmissario naval Machado Santos.

Ventilava-se a instabilidade da manutenção da defeza.

Antevista uma derrota só se pensou na retirada.

O official de marinha protestou enérgico, afirmando que

emquanto troasse a artilharia no Tejo e se conservasse a posição

da Rotunda, Lisboa estava dominada pelos dois extremos.

O capitão Sá Carioso, traçava um mau quadro das circuros-

tancias, allegandoa guarnição contraria aos revoltosos e que, só

com carnificina nas ruas da capital, se poderia manter o equilí-

brio sedicioso.

(*) «Para a Historia da Revolução».^ 2.° volume, pagina 476.
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Repugnando-lhe ordenar uma lucta-massacre, optava pelo

abandono do movimento.

Machado Santos reincidiu na contraria opinião de fracasso,

e demonstrou as intenções de proseguir o movimento. Despedia-

se com uma continência e retomava a direcção do seu posto de

deíeza, do lado da Avenida Fontes Pereira de Mello.

Ao tempo, o acampamento era invadido por uma onda de

populares, francamente acolhidos.

Symbolisavam apenas numero.

Não tinham, nem havia armas para lhes dar.

Ainda outros emissários surgiam ali.

A esses competia o cerce golpe na abalada fé dos comba-
tentes.

O apparecimento, pelas 8 horas da manha, do commissario

naval, reformado, Arthur Marinha de Campos e do dissidente

progressista visconde da Ribeira Brava, julgou-se de bom pre-

nuncio.

Um e outro envolvidos haviam estado na janeirada de

i9o8.

A energia patenteada por Marinha de Campos, durante essa

epocha de terrores e de conspirações, assignalava a ainda Ma-
chado Santos, a pagina 20 do seu relatório, ao citar o mallogro

de 1908:
«Combinei com Cerejo pôr o corpo de marinheiros na rua,

como meio desesperado de salvarmos os nossos amigos presos e

para isso chego a fallar a Hélder Ribeiro, ao tempo em caçado-

res 2 para nos secundar; o dois de caçadores era então o nosso

melhor regimento. Hélder estava prompto a isso; a proposta

fila conversando com elle na rua Áurea.

«Marinha de Campos tenta sublevar, sósinho, a fragata «D.

Fernando». Consigo evitar a chacina dos marinheiros, pelas rigo-

rosas instrucções que lhes havia dado. Ao emissário que lá man-
dara, o sr. João Salgueiro Rodrigues, o cabo Sá respondeu que

só obedecia ás ordens do sr. tenente João Manuel de Carvalho,

official que eu lhe havia indicado como sendo aquelle a quem
unicamente devia obedecer.»

C foi de facto, ainda, Marinha de Campos, quem, ajudando
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O dr. Afionso Costa, inieniou o lance de 28 de Janeiro, derruí-

do pela altitude repressora do gabinete João Franco.

Antes, mostrara se temerário nos artigos violentos do jor-

nal «O Radical», que dirigira depois, em i91o, a 8 de Abril,

evidenciava-se não menos desprezador de perseguições, firman-

do no cMundo» phrases enérgicas e ameaçadoras:

«Declarou no parlamento o presidente do conselho de mi-

nistros, sr. Francisco Beirão, que está no propósito de modificar

o juizo de instrucção criminal, se as camarás lho consentirem,

mas sem que a isso se deixe arrastar peia opinião publica!

cA opinião publica, a única iorça que nas sociedades mo-

dernas pode dar vida real a um governo e autoridade incontes-

tada a um ministro, é por esta forma desdenhada em Portugal,

no século XX, por um primeiro ministro, por um chefe de go-

verno.

«O juizo de instrucção criminal tal como está— d'»penden-

cia do ministério do reino, instrumento de represálias, agencia

de «chantages» politicas, logradouro de rufiões, delatores, es-

piões, brutos e outros miseráveis parasitas, permanecerá como

está, faccioso e deshumano, reaccionário e imoral.

«Não vale a pena mexerlhe agora o sr. Beirão. A este ho-

mem que, como presidente da Associação dos Advogados de

Lisboa, se recusou a subscrever o telegrama enviado por cerca

de 100 dos seus colegas ao capitão Francisco Galceran, o hon-

rado e corajoso deflensor de Francisco Ferrer perante o conse-

lho de guerra de Barcelona, não pode repugnar suflBcieniemen-

te a organização e funcionamento do nosso monstruoso juizo de

instrução criminal. Que o deixe ficar, como o encontrou, e como

já antes o tinha encontrado.

«Um dia, essa opinião publica, pela qual o sr. Beirão não

está disposto a ser guiado, traduzindo-se em actos concretos e defi-

nitivos, despedaçando a machina internai do regime, acabará

também de vez com o juizo de instrucção, que não é mais do que

uma peça importante da engrenagem politica que moe o paiz.

«Até lá, sofrerá cada qual resignadamente, na esperança, ou

antes na certeza, de que não tardará a soar a hora tremenda dos

actos solemnes da justiça popular.
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«Prosiga, pois, o juiz de instrução a sua obra facciosa de

perseguição politica. Para a implantação d'este simulacro de re-

gime constitucional foi necessário qae muitos portuguezes so-

fressem os horrores do cárcere, do desterro, do degredo e da

forca. No castelo de Estremoz ainda hoje se mostram os sinaes

deixados nos ladrilhos pelos machados que no dia 27 de Julho

de i833 esquartejaram 33 libcraes ali detidos. Para a proclama-

ção de um regime sinceramente liberal e democrático não pode

deixar de sofrer-se também e porventura ainda mais. A victoria

definitiva caberá ao que estão com a Razão e com a Justiça.»

Marinha de Campos era ainda da junta revolucionaria encar-

regada de impulsionar a revolta de Outubro.

Todavia errada foi a crença em animações.

Longe de trazer alentos, forarh traduzir pensamentos des-

norieantes.

Descreveu-os (*) o revolucionário Dias dos Santos, um dos

assaltantes do quartel de infantaria 16:

«As suas impressões mais fortes, as que mais fundo lhe fi-

cavam gravadas na alma foram duas: a do pânico, espalhado no

acampamento, ás 8 horas da manha do dia 4, por Marinha de

Campos e pelo Ribeira Brava, que vieram, em aves agoirentas

dizer que estava tudo perdido. . . Tudo. . . E os officiaes aba-

laram. . Abalou tudo. . . E eu chorei de raiva, chorei de in-

dignação, chorei de desespero. . . Mas fiquei disposto a vender

a pelle. . . Esta foi a impressão mais forte.»

Divergindo d'essas allusões, já o capitão José Aâonso Palia,

como que insinua a culpabilidade do desanimo total devido ao

quadro traçado pelo extenente Coelho.

Todavia, como diversos foram os missionários do desalento,

cahindo em campo productivo, Ímproba tarefa seria a do historia-

dor que quizesse salientar a verdadeira entidade lançadora da

ideia de abandono no espirito dos dirigentes da Rotunda.

E* certo que, antes d'aquelles a quem attribuida foi a influen-

cia do acto, evidenciada se tornou uma desillusão sobre a viabi-

lidade revolucionaria.

{*) O Intrantigente de 5 de Outubro de li*ll.
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£, como a alma diverge de orientação em cada envolucro

transitório,— pois que esse todo abstracto, inditinivei, segue de

transmissão em transmissão consoante a inanidade 6nal do cor-

po a que serviu de guia— a preponderância mental exercida

pela descripção do tenente Coelho no espirito do capitão Palia,

pode ter deixado de actuar no do capitão Sá Cardoso e nos dos

outros, por sua vez sujeitos a pressão descriptiva do visconde da

Ribeira Brava.

Âttribuindo a este a responsabilidade d'essa incutida deses-

perança, outro depoimento surgiu.

Affirmava (-) pois ainda essa attitude de desespero, o cheíe

do grupo civil «A Mão Negra», Alberto Silva:

«Eu abaixo assignado declaro que no dia 4 de Outubro de

19 10 até ás 10 horas da manhã se receberam na Rotunda no-

ticias alarmantes e desanimadoras tendo o «Visconde da Ribei-

ra Brava sido um dos que mais desalentou a todos».

A terra vinha assim todo o risonho esboço feito pelo revo-

lucionário Pinto de Lima.

Teceu-se um quadro de trágica derrocada.

As tropas deram-se outra vez como firmes e intransigentes

na deíeza da causa monarchica.

Saliente a evasão do balneário; assignalado que os dispersos

membros da junta revolucionaria, quasi a monte andavam e que

o povo nem secundara de gosto a esphera do commando dos di-

rigentes revoltosos, restou como corollario lógico, o fracasso in-

teiro de todo o movimento e o inútil de novos sacrificios.

Esse espectáculo mal definido e sem bases, ia dar ensejo a

um desanimo forte e irreprimível em oflBciaes até então dispos-

tos a arrostar com as diflBculdades.

Mal ensombrados escutaram os capitães Sá Cardoso e Aflon-

so Palia, o descrever da pretensa falta ao compromisso da revo-

lução.

E, caso extranho, emquanto á Rotunda iam novas de um
desabar de projectos e de um acrisolado desejo da soldadesca, de

(*J Celestino Steôanina = Subsídios para a Histeria da Revolução de
5 de Outubro de 1910, pagina 13.
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defiender a realeza, ao governo e ao commando de divisão ia

o convencimento de que se não podia contar com o exercito para

o ataque á democracia.

De singular controvérsia nasceria um íacto, a ella devido

quasi era absoluto: a republica.

Cumprida a missão desagradável, abandonaram a Rotundp,

o visconde da Ribeira Brava e ocommissario naval Marinha de

Campos.

A' ganha victoria, se o primeiro de appoio firme se consti-

tuiu para a democracia, o segundo, era louvado pelo decreto de

18 de Outubro de 1910 e collocado no cargo de governador da

provincia de Cabo Verde, d'onde regressaria (Abril de 19i l)

prisioneiro, sob accusaçÕes tumultuarias, e de autonomia colo-

nial, não sendo mantida comtudo a detenção inicial, com ho-

menagem na cidade de Lisboa.

A' sahida dos dois revolucionários, correspondeu, anteceden-

do uma troca de impressões, uma contra-prova aos pessimis-

mos.

O capitão Sá Cardoso, tentou um lance para com infanta-

ria 5.

Um emissário levava ao tenente José da Ascensão Valdez,

um bilhete, dizendo que esperava infantaria pelo lado oriental

da Avenida. A marcação do ponto por onde se eflfectuaria a mar-

cha, equivalia a um signal.

O documento, entregue por um revolucionário civil, dizia,

sob a assignatura do capitão Sá Cardoso, tão nervosamente tra-

çada, que incomprehensivel foi para o tenente Valdez:

«Infantaria 16 e artilharia i, revoltadas, occupam o alto da

Avenida. Esperam infantaria 5 pelo lado oriental.»

O ofiBcial, iniciado pelo chefe carbonário António Augusto

Maldonado, em 1908, preparara desde esse dia o movimento,

attrahindo a si o» camaradas do regimento e ainda sargentos e

cabos ao ponto de, com o auxilio do cabo 55, Francisco do Car-

mo Benevides, a soldadesca fazer a continência ao dr. António

José de Almeida, como se de disciplina o acto fosse.

Podia pois o tenente José Valdez responder pela adhesâo da

força que lhe estava confiada, mas, analysando rapidamente as
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contingências do acto sollicitado, conseguia fazer communicar
que, para o plano, necessitaria de arriscar os seus homens á cha-

cina peias metralhadoras de caçadores 5, uma companhia de at-

titude incerta, do seu regimento e um esquadrão da municipal.

Em occasião opportuna daria o passo, esperando ataque forte da

Rotunda, que desorientasse aquellas forças.

De tacto, c tenente, todo esse dia e noite, empregou extorços

para obter a adhesao do resto da oficialidade, mas sem êxito, e

desejoso de auxiliar a Rofinda, sollicitâva do major Pedroso de

Lima, auctorisação para com a sua companhia eflectuar explo-

rações.

Era evidente a vontade de satisfazer o pedido das forças re-

beldes, mas contrariado foi pelo superior.

Pensado foi um lance de ataque ás metralhadoras de ca-

çadores, do commando do alteres Ernesto Empris, mas dissua-

dido o tenente Valdez pelo alferes Bragança, sob fundamento

de que entravados seriam pelas torças collocadas adeante, resol-

vido era o aguardar de melhores probabilidades

Na impossibilidade, pois, de dar immediata satisfação ao con-

vite do capitão Sá Cardoso determinava (•) porém á soldadesca

que só fizesse fogo quando elle o ordenasse, ordem não cumpri-

da, aiiâs, descarregando as praças as armas sempre que as me-

tralhadoras de caçadores 5, atiravam sobre a Rotunda.

A' resposta do tenente V^aldez deu-se logo na Rotunda uma
nova troca de impressões desanimadas.

O capitão José Aflonso Palia, evocou a pequena confiança que

tivera n'uma victoria.

Já se oppuzera á tentativa de 4 de Abril de 19 10.

Inrumbido pelo almirante Cândido Reis de angariar adhe*

soes de oÉBciaes, diminutas obtivera, por ser julgado pouco viável

o movimento.

Essa opinião, origem dera a que por Abril, quando o com-

missario naval Machado Santos, assegurara firme a marinha e de

conveniência o golpe, o capitão Palia, se patenteasse abertamen-

te contrario ao acto preparado para a madrugada de 5 d'dquelle

Í*J Depoimento do cabo de infantaria 5, Francisco do Carmo Benevides
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mez, íundando«se na talta de entendimento do exercito com a

armada.

A' revolta valeu, de facto, essa altitude, que se disse servida

ainda por apregoados receios provocados pelo gabinete Veiga
Beirão, conhecedor do trama e espelhando manifestas intenções

de intransigência.

Mtlhor terreno julgavam os revolucionários o do annuncia-

do governo successor, o do conselheiro Teixeira de Sousa, e assim

de lances guerreiros escapou o ministério progressista da presi-

dência do representante do conselheiro José Luciano de Castro.

E' certo que o capitão Aflonso Palia, pouca vontade eviden-

ciara no presumido sacrifício de artilharia i, declarando firme

ao almirante Cândido Reis, que o movimento iniciado com as

tropas de prevenção constituia uma brutalidade jamais perdoa-

da peia Historia.

Cumpriu porem a dada palavra de que, a não ser que morto
ficasse na parada, artilharia i sahiria para a rua.

Mas da inactividade a que as forças, presumidas contrarias^

condemnaram os deflensores da Rotunda, resultou o gradual es-

morecer d'esse inicial enthusiasmo arrebatante dos insurrectos.

Era a eterna visão do doloroso espectáculo do 3 i de Janei-

ro, a que Palia se associara, como republicano antigo, cujo ideal

professava desde 1881, ainda frequentando a Escola do Exer-

cito.

Dera desesperos e traições, cárceres repletos.

Todavia, a despeito de julgar fracassado todo o movimento,
o capitão Palia, encontrando o chefe civil João de Moraes Gar-

vella, chegou a manifestar intenções de ir Avenida abaixo, ata-

car as forças do Rocio.

Ao voto expresso de Moraes Carvella, de que inútil era o

passo, tendo todos as caracteristicas de queda em perigosa ra-

toeira, onde o fusilamento e a prisão entravam como principaes

elementos perturbadores do plano, correspondeu a deposição da

ideia e o renovar intenso do desanimo.

O capitão Sá Cardoso, egualmente reavivou a ruina da se-

dição portuense, em que se envolvera também, como no desmo-
ronado 28 de Janeiro de 1908.
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Renovou a anterior descrença, originada pela prevenção.

Já na reunião da rua da Esperança, perante o almirante

Reis e os oflBciaes, affirmára que sahiria com elles, mas convicto

em absoluto de que haveria fracasso, tanto mais que capacitado

estava de que os officiaes não sublevariam os regimentos.

De momento se convenceram pois de quanto havia de ine-

pto em prolongar da resistência.

E* certo que não havia motivo para esse apavorado aspecto,

pela immobilisação das tropas realistas.

Desenhou-sc todavia um quadro negro, baseado era hypo-

theses e estas assentes nas descripções pessimistas dos últimos

informadores chegados á Rotunda.

Mais desesperançado ou mais ancioso de aSastar esse pesa-

delio, ou ainda porque, investido no commando supremo,se lhe

apresentasse o dever de convocar o conselho para a resolução do

premeditado abandono, certo é haver sido o capitão Alfredo Er-

nesto de Sá Cardoso quem a ordem deu, tendente a aggrupar os

graduados do acampamento da rebeldia.

Os capitães Sá Cardoso e Atíonso Palia, deliberaram assim

entregar-se ao seu voto.
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o conselho dos officIaes.=Ba]anço de probabilidades =Evoca se o 31
de Janeiro.=0s civis ante o desanimo =A resolação de abando-
no. =^ Procurando adhesões á fuga =A resistência de infantaria
16- O desapparecer dos civis =A fuga dos graduados =Os rela
tcrios dos capitães Sã Cardoso e Affonso Palia.

euniuse portanto O derradeiro conselho de oflBciaes

iniciadores da revolta.

Era o segundo.

Embora se tenha dito que as resoluções de

^sisç abandono ventiladas toram n*uma reunião de ot-

ficiaes, é certo que se tomaram em duas entrevis-

5í^ tas e o tacto cita (*) Machado Santos:

«Chamado a conselho de oíSciaes, votei contra a retirada,

allegando que, emquanto troasse a anilharia no Tejo e nós man-
tivéssemos a posição da Rotunda, dominávamos a cidade. Sá

Cardoso disse-me que todos os elementos com que contávamos

nos tinham talhado, que a guarnição de Lisboa estava toda con*

tra nós e que para nos aguentarmos, éramos terçados a lazer

uma carnificina nas ruas de Lisboa, o que muito lhe custava or-

denar.

«Insisti e pedi licença para ir reoccupar o meu posto, a fim

de não afrouxar a defeza na parte que me incumbia. O recinto

(#1 1907 1910 — "A. Kevolução Portugueza»
Santos. = Pagina 72.

cRelatorio de Machado
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ia-se enchendo de populares, o que bastante me magoava, por-

que vinham desarmados. Novamente atacado, recebia ordem pa-

ra comparecer a novo conselho de officiaes.»

O commissirio naval Machado Santos, dispensou se de ac-

ceder ao chamado.

Conhecendo o fim do convite, declinou a comparência.

Era elle o único a não descrer.

Engolphava-se mais na defeza, desenvolviaa, como se seen-

trevisse em breve, o chete d'essa obra que estava orientando.

Abstendo se de assistir ao magno conselho, antes sollici-

lava nova peça, que não chegou a receber, para a manutenção

do seu pofto, o do lado da Avenida Fontes Pereira de Mello.

Apoz embaraços, pela diflBculdade de os juntar, nove cflB-

ciaes se aggruparam para resolver a apregoado critica situação.

Foram elles os capitães Allredo Ernesto de Sá Cardoso, e

José Atlonso Palia, os tenentes de estado maior, Jayme Augusto

PintoGarcia, de cuvallaria, José Ricardo Pereira Cabral, de inían^

taria 3, Alberto da Silva Paes, cavalleiro da Ordem de Torre e

Espada e Manuel Luiz dos Santos, os alferes de infantaria i6,

Alberto José Caetano, Nunes Freire Quaresma e de artilharia i

Alberto Camacho Brandão, cavalleiro e official da Ordem de

Torre e Espada, e Cortez dos Santos.

Em destaque foram postas as altitudes dos que contados ha-

viam sido como preciosos elementos auxiliares.

Dos chefes capazes de levar animo aos combatentes, como
os oradores dos comicios e os deputados acarinhados pelo po-

vo, desconhecido era o paradeiro.

A armada não podia etfectuar o combinado desembarque,

mercê da escassez de officiaes, allegandose ainda difficuldades

por causa da municipal do Terreiro do Paço e das metralhado-

ras de caçadores 5, coUocadas ás embocaduras das ruas Augusta

e do Ouro.

Não se afBgurou extranho o pequeno obstáculo, facilmente

removivel pelo bombardeamento, mais tarde posto em pratica.

Fez-se alarme grande pela não adherencia do «D, Carlos»,

cuja tripulação mantinha comtudo uma iniransigenci<i, a favor

da causa republic£na.
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Ergueu-se o boato de que a marinha ia enviar uni tultima-

tum» ao governo, para cedência á republica, e que, á contraria

resposta, bombardearia a cidade, mettendo depois os navios a

pique.

Mais quebrado de animo do que ninguém, estava o capitão

Sá Cardoso.

Não lhe soniu a perspectiva de que, á ameaça pelos navios,

poderia corresponder uma geral entrega da restante militança,

cujo sentimento a favor da republica fora bastas vezes apre-

goado.

Mais tarde se quiz allegarum desconhecimento da acção da

marinha, dizendo assim o revolucionário João de Moraes Car-

vella :

a Da marinha não tínhamos noticias a não serem os tiros que

tínhamos ouvido á i hora e lO minutos.»

Gomtudo, de Alcântara trouxera novas dos acontecimentos e

para lá levou um escripto do capitão Sá Cardoso, o revolucio-

nário Jayme Augusto Pinto de Lima.

Proseguiu pois um infinito desenrolar de tétricas appa-

rencías.

O socego das tropas, que, salvo a municipal, não atacaram

o acampamento até ás 1 1 horas da manhã, foi tomado como
prenuncio de uma envolvente.

Por troca de posições, pensavam mais os rebeldes na táctica

que devia observar o quartel general do que este cuidava da ac-

ção a executar para o sottucar da tentativa sediciosa.

Imperava assim, em ambos os campos, o mesmo desorien-

tado aspecto, perscrutando-se só possíveis intenções dos outros,

com olvido das próprias.

Para defesa do posto, além dos civis, pouco mais de 3o ho-

mens de infantaria, e quasi idêntico numero de artilharia, dis-

persos, a ponto de estarem os cavallos abandonados e algumas
das peças em serviço com um só servente.

Emquanto se lamentava esse desprendimento, o quartel ge-

neral, longe de proceder, accumulava planos sobre planos, n'uma
ínclita táctica de abstenção.

Ignorado todo esse descalabro de contra-revoluçao o capitão
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Sá Carduso, patenteou bem a descrença na tfficacia do sacrifício

com o argumento supremo de que a Rotunda não possuía a tor-

ça equivalente, sequer, áquella com que se tentara o levanta-

mento portuense de 189I.

Não era n'esse ponto de carregadas tintas o quadro e o

próprio commissario naval Machado Santos, mais tarde o repro-

duziria, como exacto: {*)

«A torça existente na Avenida ás nove horas da manha, sal-

vo a superioridade da artilharia, era numericamente interior á

do movimento do Porto em 3i de Janeiro de 189 1 (talvez em
um terço). O inimigo, d'uma superioridade esmagadora, tinha

em seu poder todos os depósitos. O elemento civil não parecia

ter hostilisado a guarda; por onde a columna passava não havia

indicio algum d*uma cidade em revolta. Só uma crença firme,

adquirida á custa d'um grand«: trabalho, podia ter esperança na

victoria final. Ess'? crença, ninguém como eu a podia ter!

«As ordens da Alta Venda para que todas as torças revol-

tadas avançassem para o interior da cidade, embora o movi-

mento tivesse sido sutlocado^ ordens dadas tora do plano da

acção militar, davam-me a segurança d*um auxilio externo, au-

xilio que infelizmente não veio, mas que podia terse dado.»

Esquecido estava porém que no Porto o acto tora quasi

unitário e até quasi em local restricto, ao contrario da acção ou-

tubrense, onde os elementos dispersos andavam, combatendo e

luctando em sitios vários.

Analysada a phase auxiliar pesaram se as inconveniências

da situação, sob os pontos de vista technico e estratégico.

O ataque de qualquer torça ao acampamento, era a perda

certa d'cste.

Superiormente estavam o Monte, oThorel, a Penha de Fran-

ça, a Graça, a Penitenciaria, o Carmo, S. Pedro de Alcântara, o

Castello de S. Jorge e os altos de Rilhatolles.

Visado das alturas, seria a chacina dos rebeldes.

A confiança de populares e dos soldados, não tinha augmen-

(*J Relatório já citado, pagina 7^;
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tado mas diminuído, passada a exaltação, a nevrose d'esses suc-

cessos iniciaes, d'essas marchas agitadas de Campolide á Estrel*

la, e da Esirella á Rotunda, e d'essa perspectiva de combates,

enervante e tentadora.

Era extranho que só então fosse reconhecida a péssima es-

colha da posição, quando bem estudado fora o plano e no pro*

prio conselho da Rua de S João dos Bem Casados, o capitão Sá

Cardoso propuzera a Rotunda como ponto excellente, embora

depois íosse dado como de simples espera.

E' certo que o capitão Aflonso Palia, se manifestara ante-

riormente pelo estabelecimento do toco revolucionário nas altu-

ras da Graça e da Penha de F'rança, sendo mantida assim uma
supremacia sobre as tropas adversas.

Nos seus instantes de desalento e quiçá de arrependimento,

idealisavam já os oíficiaes o acampamento raettido entre dois

fogos: o de artilharia 3 de Santarém e o das baterias de Queluz.

Cestas ultimas se assígnalou a passagem pela Serra de Mon-
santo.

Aliegouse a responsabilidade da permanência, que iria in-

fluir na perseguição dos subalternos.

Pensou-se que ao desapparecer dos agaloados corresponderia

a fuga de todos os que sob suas ordens haviam procedido.

Ainda, n'uma extranha comprehensão, não se hesitou em os

abandonar n'esse posto, julgado assim irremediavelmente perdi-

do!. . .

Todavia, n'uma insinuação, iezse ainda a phráse

:

— Se fossemos única e simplesmente soldados, ficávamos,

como oíficiaes não devemos arcar com as responsabilidades do

que possa acontecer!

Era tardio o arrependimento, e também esse alijar de res-

ponsabilidades, esquecidas na hora em que se arremessou para

a revolta o punhado de homens encorajados, e evocados apenas

no instante em que se vislumbraram derrocadas do projecto.

O voto de abandono foi unanime, e iniciado por um dos

alferes.

N'uma descrença total todos se pronunciaram perfilhando a

opinião de que a revolta estava suôocada.
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Seguil-a corresponderia a uma hecatombe e esta á impossi-

bilidade de tão cedo se poder renovar o lance.

Não lhes sorria a conservação no arriscado ponto.

A tuga resolvia se e d'ella se quiz culpar até o conhecimento

da morte do almirante Cândido Reis.

Fora ella sabida por Machado Santos, cerca das 7 horas da

manhã, pretendendo o commissario naval obstar que a nova se

espalhasse.

Isso tez com que sob aspecto de o desconhecer, colhesse

idêntica informação dada pelo chete carbonário José António

dos Santos Belém, o qual a tez transmittir aos officiaes, attri-

buindo a isso a retirada

:

«9 horas e lo.—Corre no acampamento o boato de que o sr.

almirante Candiílo dos Reis se havia suicidado e quem dá a no-

ticia ao sr. Machado dos Santos é ainda o primeiro dos signatá-

rios. Tal noticia lança ahi grande desanimo e leva os oSBciaes a

reunir em conselho, de que resultou, como se sabe, a retirada,

ficando commandando o acampamento o heróico commissario

Machado dos Santos.»

Certo é porém que não foi erguido o facto triste no con-

selho de officiaes, e d*elle não faz menção o capitão Sá Cardoso

não só no seu relatório, como em entrevistas jornalísticas (*),

onde assignala apenas o desanimo pelas noticias sobre as tro-

pas :

«Seguiram-se algumas horas deespectativa, mastodasas no-

ticias que nos chegavam eram desanimadoras em extremo. Em
lucta peia Republica estávamos apenas nós ali, e os marinheiros

no quartel, encerrados. Sabíamos mais que lanceiros 2, infanta-

ria I e guarda municipal, que deviam estar retidos no quartel,

andavam pela rua.

«Restava nos uma esperança : o desembarque no Terreiro

do Paço de 600 marinheiros; mas essa esperança, por volta das

8 horas e meia, era nos frustrada : a marinha não podia desem-

barcar. Pouco depois, nova noticia, confirmando esta, dizia-nos

que a marinha ia fazer um «ultimatum» ás forças de terra; ou

{•J aO Imparcialu de 14 de Outubro de 1910.
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ellas se rendiam, ou a cidade seria bombardeada, mettendo-se

depois os navios no fundo.

f Esta noticia, isoladamente, não nos alarmaria, mas depois

de outras que a antecederam, do mesmo theor e todas verdadei-

ras, não nos ioi difficil acreditar n'ellss.

«Então o meu desanimo, que já era grande, tornou-se enor-

me. Convoquei conselho de officiaes, a que não assistiu Machado
dos Santos, que continuava embebido na organisaçao da deíeza,

na Avenida Fontes Pereira de Mello. Expuz ao conselho a situa-

ção; contra nós, cerca de 3:ooo nomens, com as baterias a ca-

vallo; a nossa posição, dominada pelas alturas, como o Thorel,

Graça, Penha, S. Pedro d*Alcantara, eíc.

«O inimigo, com i 5 metralhadoras; estávamos na imminen-
cia de um ataque simultâneo, por todas as ruas e todas as al-

turas.

«Todo o conselho, a começar pelo official mais moderno, íoi

de parecer que a situação era desesperada, e que a lucta traria

uma horrorosa carnificina para aquelles rapazes que tinhamos

levado até ali.

«Todos 0£ officiaes estavam possuídos do mesmo extremo

desanimo que me dominava. Chamei alguns sargentos cujos

nomes não cito, por não sabelos, a quem expuz a situação e

aconselhei a que voltassem com as torças a quartéis As suas res-

ponsabilidades eram bem menores do que a dos officiaes, que

teriam de se affastar do campo por outra forma. Um dos sar-

gentos ainda me peiguntou com as lagrimas nos olhos:

« — Então está tudo perdido?!

« — Respondi-lhe: — Está. E aôastei-me dominado pela

mesma commoção.»

Só se visionou a derrocada.

A vista só se fixou n*esse âmbito desalentado.

Alto se proclamou o ineficaz resultado de um acorrentar ao

edificio revolucionário, prestes a esboroar-se.

Perturbando o magno conselho, um popular, audacioso e

firme, bradou:

— Quem quer chorar^ vae para casa! Mas não esteja aqui

a enfraquecer a coragem dos outros

!
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Foi como que o estimulo.

Essa voz serviu de juiz no conciliábulo.

A sentença estava dada.

Os officiaes espraiaram a vista ao longe e nada lobrigavam.

Se não havia tropas atacantes, egualmente as não havia

deffensoras.

Tentaram convencer tudo á debandada.

Seria tudo um sonho.

A monarchia teria apenas um trágico pesadello, despertando

mais fortalecida do que nunca.

Ali, era apenas o encerro n'um voluntariocampo—hecatombe.

O acampamento não tardaria a ser visado das alturas do

Thorel, Graça, Penha c S. Pedro d*Alcantara.

Assim, inútil era prolongar a resistência.

Cerca de 6 sargentos adheriram, recebendo do capitão José

Attonso Palia, a incumbência, votada no conselho, de aconselha-

rem aos soldados a volta aos quartéis, não lazendo o mesmo os

officiaes, por lhes caber maior responsabilidade.

Não se devia lançar para a perda total esse ] equeno núcleo

de praças combatentes que, n'um corte evidente, os auctores do

«Como cae un trono» (pagina 140) embora ligaoos aos dirigen-

tes da revolta, descriminaram assim:

«Imposible concebir esperanzas!. . . Qué esperar, teniendo

en frente á casi toda la guarnicion, con el «Don Carlos» por la

monarquia, y sin haberse podido siquiera encerrar en sus cuar-

teles á la Guardiã Municipal? Todos los cuerpos comprometi-

dos estan contra la revolucion, el Arsenal no ha sido tomado, y
la bateria de Queluz, donde hay tantos sargentos republicanos,

viene sobre la Rotunda. . .

«Para qué insistir, en una resistência inútil? A qué verter

interilmente más sangre?

ttA toda prisa se reúne el ccnsejo de oficiales, ai cual no

assiste Machado dos Santos, que organiza las obras de defensa

en ia Avenida Fontes Pereira do Mello. Sá Cardoso, con febril

palavra expone lo desesperado de la situacion. En cl campamen-
to hay solo unos 5o tiradores civiles y 20 militares.

«Contra estos, unos 3:ooo soldados leales, con i5 ametral-
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ladoras, y Ias baterias montadas. La posicion batida por las ai*

turas de Thorel, Graça, Penha, San Pedro de Alcântara, está á

punto de ser objecto de un ataque simultâneo por todas partes.

€Ês inútil la resistência, y constituye un crimen sacrificar

vanamente la vida de todos aquellos á quienes se llevó á la Ro*

tunda.

«Los nueve oficiales que asisten ai Consejo, concuerdan en

que la situacion és desesperada y en que prolongrala equivale á

producir espantosa carniceria. Lo mejor es abandonar el campo.

«Llaman, pues, á Ics sargentos y los incitan á tornar con

la tuerza á los cuarteles. Luego, vestiendo-se de paisano, se apres-

tan á abandonar el campamento »

Houve terminantes negativas ás soUicitações de retirada pa-

ra o quartel.

De incentivo deveriam servia para a conservação ali.

Os outros mantiveram todavia a insistência de abandono,

procurando salientar que o eífectivo dominante e a íalia de ou-

tros regimentos assignalavam uma integra catastrophe.

Não valia u pena sacrificar vidas.

As outras praças não accederam.

Decidiram a permanência ali, especialmente as de intania-

riâ i6.

Foram ellas:

Do i.° batalhão, os cabos Luiz Gonzaga Caseiro, António

da Silva Nunes, Joaquim Filippe, Albano Augusto de Sá, João

Martins, Manuel Joaquim Correia, Rufino José Pinto, Carlos

Rodrigues Manata, Leonel Augusto da Silva, Francisco Fernan-

des, Alfredo José Vidigal, Pedro do Carmo Forçado; os corne-

teiros Manuel, António de Menezes, Carlos dos Santos e Chris-

tovam Maia Taboa, os aprendizes de corneteiro José Manuel Félix

e António Augusto Braz, o aprendiz de musica, António Mar-

quez Júnior e os soldados José do Nascimento Bispo, Joaquim

Pereira, António Alves, Izidoro Nobre, José Mesquita, José Mar-

tins, José Antunes, José António, Manuel Ribeiro, António Bri-

gida, Luiz Gonçalves, Joãc dos Reis, José Antunes Maneiras,

José Domingos, Tobias Gomes, João Torrado Vicente, João An-

tónio de Sousa, João Francisco Pinto Diogo, José Ribeiro, Fran-
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cisco Relvas Darão, Jodquim Mathias, Francisco da Silva, José

Fernandes Carteiro, José Carvalho Mathias Júnior, Luiz Gon-
çalves, José Martins Leandro, José Gosta, Raul Pereira, João

Luiz, José Geralde e Varadiano Francisco; do 2]° batalhão, os

cabes, António Monteiro, João Baptista Cardoso de Brito, Ma-
nuel António Correia, António Lopes, Raul António da Rocha;

o corneteiro, António Calção, o aprendiz de corneteiro, Duarte

Cachaço e José Lourenço; o ajudante de corneteiro, Al-

Santos, António Craveiro, Joaquim Pereira, Pedro Pires, José

Francisco, João Accurcio, José da Silva, Manuel Rodrigues, Jo-

sé Balhau, António Barreiros; e do 3° batalhão o ajudante da

conipanhia Joaquim Seguro, os cabos Mário do Nascimento

Fonseca Motta, Gabriel Ribeiro, Joaquim da Costa Horta, Lu-

cas Fernandes Clemente, José Filippe Pereira Pissarro, Bernar-

do Mendes, Manuel Marques Serrão Júnior, António Jacinto

Caeiro, Manuel Ferreira Franco, Cláudio Fernandes, Joaquim
Marreco; os corneteiros João José Antunes de Queirós e Joa-

quim Canhoto e os soldados Félix do Couto, Francisco Mendes
Ramalhete, José Joaquim Santhiago, José Maria Portella, Ro-

drigo Vieira, Albino dos Santos, Alexandre Fernando, João Gar-

cia, António, António Ignacio, Manuel Pires, António Domin-
gos, Adriano Pereira, José Martins, José de Almeida Leite, An-
nio Lopes, António Xavier Ferreira, António Eortuna, Benja-

mim Mana, José de Moraes, José Duarte Lourenço, Manuel Joa-

quim Ferreira, Jayme de Jesus, Francisco José, Francisco de

Sá Chedas, António Mendes Maurício, José Ferreira, Joaquim
António Filippe, António Bernardo, José dos Santo?, António

Mendes Caridade, João de Sousa, Hermioio António Jorge, An-
tónio Ignacio, Manuel Gil, David Lopes Conde, João Joaquim,

Raphael Farinha, António Elias Barradas, Raphael da Silva,

José Francisco Rodrigues, Christovam Rodrigues, António Car-

neiro, Joaquim da Rocha, José do Nascimento, Joaquim Tava-
res e António Ferreira.

De artilharia i, os soldados e cabos em grande parte acom-
panharam a altitude dos do 16 de infantaria.

Todavia peor era na luga do que no proseguimento da aven-

tura louca, fosse onde fosse, assumisse ella de facto o terrível
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aspecto de chacina a executar sobre os revoltosos pelas tropas

íieis.

Ficaram.

Contrariamente alguns civis procederam.

O chefe revolucionai io João de Moraes Carvella, allegando

doença, entregava a carabina e munições a outro atirador e re-

tirava convencido do geral iracasso.

O respectivo grupo de atiradores civis, ficava dirigido pelo

revolucionário Jorge de Carvalho.

Citado foi como havendo abandonado também o acampa-

mento o cheíe civil Manuel Lourenço Godinho, dirigente do as-

salto ao quartel de artilharia.

«Assim o declara o commandante das torças da Rotunda,

Machado Santos, no seu «Relatório» (paginas l6o) ao descre-

ver, apoz 3 victoria, a sua visita ao quartel de artilharia i :

«A Manuel Lourenço Godinho, não o pude abraçar. Soube

mais tarde que na manha de 4 retirara para sua casa «por ter

dado uma queda de um cavallo.»

Outrodepoimento, () ainda, reaffirma, mas sob aggressivo as-

pecto, asallegaçÕes do relatório de Machado Santos.

Pertence elle a um dos principaes interferentes da acção no

quartel de artilharia i, desde o 4 de Outubro, o chefe civil Ar-

mando Porphirio Rodrigues:

tPermita-me sr. redactor que o mais humilde e obscuro sol-

dado da Republica venha, ainda que bem contra vontade, er-

guer a sua voz para tomar parte na desgraçada questão do se-

nhor sargento Gonzaga. Chamo-lhe desgraçada, porque nella vou

envolver homens que até hoje tenho poupado; porém, não estou

resolvido a deixar por mais tempo bacorejar pseudo-heroes á

custa do meu sacrifício.

«Nesta malfadada questão, três homens estão envolvidos:

Manuel Lourenço Godinho, com a sua afirmativa; Artur San-

gremann Henriques, com o seu atestado, e Gonzaga com o seu

relatório.

«E* triste dizel-o, mas como v. apela para todos quantos pos-

(*) «O Mundo» de 22 de Fevereiro de 1911.
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sam íazer luz nesta questão, e eu reconheço enn v. a boa vonta-

de de coligir elementos verdadeiros para a Historia e vai sendo

tempo de justiça ser feita, creio ir ao encontro da sua boa von-

tade prestando as minhas declarações, que são as seguintes: O
senhor Godinho, tendo sido um bom organisador revolucioná-

rio, na noite de 3 de Outubro saiu com as baterias e na manha
de 4 recolheu a sua casa (erido, por ter sido cuspido do cavallo

em que montava, tornando a «aparecer-me* no quartel de arti-

lharia n.° 1, no dia 5, ás 11 horas da manhã. Não pode, por-

tanto atestar o que lá se passou ; este senhor íoi um bravo na

prisão dos jesuitas — se heroísmo ha em prender homens de

saias.

«O senhor Sangremann Henriques, depois da saida das ba-

terias, constituiu se prisioneiro junto dos senhores oficiaes, de

onde não tornou a sair senão depois de proclamada a Republi-

ca e isto provam os senhores oficiaes que estiveram retidos por

mim, em numero de dezeseis.

«O senhor Gonzaga, tendo saido com as baterias na manhã
de 4, voltou ao quartel na noite desse dia para aparelhar um
cavallo e pôr-se ao fresco para. . . v.?detas, creio eu que era cam-

po largo. cE nada mais fizeram».

ajá vê, sr. redactor, que razão tinha eu em chamar desgra-

çada a esta questão, que em logar de elevar homens ao apogeu

d) gloria vai derrubar Ídolos que tão alto subiram na consagra-

ção nacional á sombra do meu silencio e de outros soldados

obscuros que batalharam com mira do bem estar do povo por-

tuguez,— Com toda a consideração, sou de v. ex.^— O ex-che-

le civil de artilharia n.° i, Armando Porphirio Rodrigues. S[c,

Rampa das Necessidades, 33, Lisboa.»

A contestação (*), por Manuel Lourenço Godinho, apontou

porem o desastre como succedido na manhã de 5, com retirada,

por algum tempo e isso justifica o facto de ali não ser encon-

trado por Machado Santos.

Esse chefe civil, havendo no seu relatório exposto sem lar-

gos pormenores, os acontecimentos de 4 no quartel de artilha-

(*) «Memorias da Revolução», pelo sargento Gonzaga Pinto.=^Pag. 79.
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ria, descreveu-os em documento enviado á camará dos deputa-

dos, para que considerado fosse:

íAos Dignos Deputados da Nação Portugucza.— Justiça Ci-

dadãos.— E' talvez só que eu por este meio poderei obter de

vós o que por todos que eu pelo meu estorço vejo altamente colo-

cados, me leem negado.

«Até hoje ainda não houve senão promessas e só tenho con-

seguido ser enganado por esses mesmos senhores, de ha um an-

no a esta data.

«E* pois com desespero no coração que lanço mão d'este

meio para vos pedir justiça e ao mesmo tempo para vos iluci-

dar do quanto eu contribui, física, moral c ii onetariamente para

o sucesso da proclamação da Republica»

«Principiarei por vos declarar, Senhores Deputados^ que tui

eu quem organisou e preparou durante três annos o regimento

de artilharia n.° i e mais tarde o regimento de infantaria n.° 16;

que íui eu quem primeiro entrou, planeou e dirigiu o assalto

ao regimento de artilharia n.° i e que avisei o «comité» revo-

lucionário de infantaria 16; que íui eu quem ordenou e dirigiu

a detenção de I7 senhores oficiaes de artilharia n.° l,salvando-

Ihes a vida, porque alguns militares d'aquelle regimento quize-

ram arremessar bombas para a sala onde se nchavam detidos;

tui eu quem organisou o serviço de deteza externa e na sua

maior parte interna d'aquelle regimento; fui eu quem com uma
mão cheia de desgraçados (como eu), repelimos alguns ataques

dados pela extincía guarda municipal, lanceiros 2 e outras for-

ças fieis, ao referido quartel na tarde de 4 e noite de 5 de Ou-
tubro de I9 I o.

«Fui eu quem dirigiu a detenção dos jesuitas do ex-colegio

de Campolide, evitando que os mesmos fossem maltratados,

além de que tomos recebidos a tiro, o que ia resultando a des-

truição do mesmo colégio, querendo os revolucionários incen-

d»alo, evitando não só essa destruição de propriedade e vidas,

como evitei que se desviassem objectos de grande valor ali exis-

tentes; fui ainda quem organisou o serviço de vedetas e policia

que manteve não só a deteza do quartel de artilharia^ como a

ordem em toda a área de Campolide, Campo d'Ouri(^ue e todas
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as imediações do reterido quartel, e para finaiísar, Senhores De-

putados da Nação Portuguesa, lembrei-me de por este meio me
dirigir a vós, apelando para a vossa consciência, para que peseis

o valor dos meus serviços, que reputo de mais valor do que

aqueles prestados por alguns cavalheiros, que apenas empunha-

ram armas no dia 6, para com esse teito heróico mais tarde se

apresentarem a reclamar recompensas, que obtiveram por servi-

ços que não prestaram, emquanto que eu trabalhando como tra-

balhei, arriscando a minha liberdade e bem estar da lamilia,

gastando um pequeno capital de i:6oo^Ooo réis, que eu tinha

em deposito, e expondo a minha vida pela causa da Republica e

vendo-me hoje em precárias circumstancias, porque também per-

di o meu emprego, devido á mesma causa, e não podendo ob-

ter outro, porque nas casas em que tenho procurado sQ>»ali tenho

recebido respostas irónicas e perguntas, de quando «vcu ser

eleito Presidente da Republica ou chamado a constituir gover-

no», e como tenho a saúde arruinada, assim como tenho arrui-

nado a de minha esposa por me ter metido em politica, e como

essa politica me tem espoliado em tudo e por tudo, só hoje me
restam a vossa justiça ou a morte!

«As minhas habilitações são conhecer os idiomas inales,

írancês, italiano, espanhol e holandês, assim como sete africanos

e, para vos demonstrar a diferença que existe entre estrangeiros

e nacionaes no modo de reconhecer serviços e o que cada um
vale, cabe-me levar ao vosso esclarecido critério, que exerci vá-

rios cargos de confiança durante o tempo que servi no exercito

bóer, na extincla Republica Transvaliana.

«Daquelle governo recebi a comissão de sargento instrutor

de artilharia, isto em i 887, Depois, e sucessimente, como te-

nente, exerci o cargo de comandante de policia da cidade Ca-

rolina, e como governador militar do distrito de Laidenburg,

recebi a comissão de confiança de dirigir pessoalmente a passa-

gem secreta de i i5:ooo espingardas Mauser e 16000:000 de

cartuchos para as mesmas, de Lourenço Marques para Pretória.

Na guerra anglo-boer fiz sempre a diligencia de honrar o nome
de Portugal, como comandante da coluna ou brigada portugue-

sa, composta de i95 portuguezes.
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«O sr. António Maria da Silva, administrador geral dos cor-

reios e telégrafos conserva alguns documentos que comprovarão

a minha passagem pelos logares que acima me refiro.

«Muito mais poderia dizer dos serviços por mim prestados

á causa da Republica Portuguesa, já depois dela proclamada,

mas que. com tristeza o digo, a sua proclamação não me tem

trazido senão desgostos, mal estar e ruina.

«Em Santiago de Compostela, Espanha; e GondarÍ7, Arcos

de Val-de-Vez, ia perdendo a vida, n'aquela por ser descoberto

pelos conspiradores que ainda me feriram n'um ombro com as

suas facas assassinas, e n*esta por ter tido o arrojo de ir prender

o sr. abade Amorim, d'aquella freguezia, ao meio dos seus pa«

roquianos que tentaram com as armas na mão, e armas de toda

a qualidade, obstar a que eu levasse o dito abade.

«Em Londres alguns serviços prestei dos quaes o digno mi-

nistro de Portugal n'aquella cidade poderá dizer quanto valem

assim como o ministro dos estrangeiros. Esperando pois que jus-

tiça me seja por vós feita. Subscrevo-me com toda a considera-

ção correligionário sincero Manuel Lourenço Godinho, ex-chefe

revolucionário civil.— Lisboa, i6 de Novembro de 191 1.»

De facto se assignalam vestígios de sequencia de trabalhos

no campo revoltoso, a paginas 53 do «Relatório do sargento re-

volucionário de artilharia i ». Gonzaga Pinte:

a No dia 4, das 1 1 horas para o meio dia, trabalh9va-se

afanosamente em artilharia i, para a defeza do quartel, pois se

esperava ali o ataque do grupo a cavallo sob o commando do

capitão Paiva Couceiro. Era preciso oppôr-lhe uma resistência

tenaz, posto que não houvesse muitos elementos de defeza. D'ahi

dependeria o insuccesso ou êxito da Revolução. Que seria do

movimento se o único adversário manifesto da monarchia, ad-

quirisse ali uma vantagem? Era preciso luctar até á ultima.

«Esta situação retemperou os nossos nervos e encheu de co-

ragem todos aquelles que tinham sentido os desfallecimentos da

inacção. Havia alguém que se apresentava a combater, antes as-

sim. Se, de facto, estivéssemos irremediavelmente perdidos fa-

riam pagar bem caro a nossa derrota.

«Tomámos as posições de defeza. Os homens que tínhamos
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levado da Rotunda prestaram eicellentes serviços. Ao transpor-

mos a porta das armas encontramos o chefe civil Porphirio Ro-

drigues que se dava aos trabalhos de deteza do quartel. No par-

que, os cheles civis, Jorge de Carvalho, Godinho, Garcia, com
alguns aprendizes de ferrador e alguns populares, preparavam o

serviço de artilharia.»

Alem do relatório, pessoal, de Manuel Lourenço Godinho,

ainda cita a sua estada ao serviço da revolução, um depoimento,

(•) do cabo reservista Manuel da Costa.

Resalta pois um evidente erro, em data, de Machado Santos

em relação a esse chete carbonário, que veremos assim seguin-

do o movimento revolucionário nas suas varias phases.

Mais tarde annotava-se ainda Manuel Lourenço Godinho e

apoz o exercicio de missões graves e de responsabilidade para

entrave de conspirações monarchicas, envolvido n'um incidente

largamente debatido nas camarás e na imprensa e conhecido

pelo caso do assalto ao Club dos Restauradores. (**)

Por elle soflreu Godinho aggressÕes populares, por, esqueci-

da a sua acção como um dos implantadores da Republica, a ira

da populaça só vêr n*elle e de justiça, um dos assaltantes á pro-

priedade alheia e attribuido reu, com outros, de illegal toma-

dia de dinheiro existente no Club.

A seu tempo descreveremos porém esse caso que assignalou

o governo do dr. Aflonso Costa e em destaque poz o então mi-

nistro do interior, dr. Rodrigo Rodrigues, mercê do uso, pelos

ingerentes no celebre incidente, de bilhetes de agentes especiaes

do governo civil, identificando a existência de uma policia secre-

ta, c até essa data desconhecida.

Volvamos pois aos successos da Rotunda.

Dos 6 sargentos que resolveram seguir os officiaes, um cho-

rava, repetindo a phrase :

(*) «O Mundo» de 19 de Fevereiro de 1911.

{••) 7 de Abril de 1913.
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— Esiá tudo perdido?!. . .

E eraquanto o capitão Sá Cardoso, confirmava, o capitão

Palia, mantinha a sub vontade de desapparecer, olvidado de que

bradara, intemerato e incitador, á sabida do quartel de artilha-

ria 1 : (*)— Rapazes, vamos para a vida ou para a morte; aqui nin-

guém recua

!

Abriria elle o exemplo, elle que a resistência aconselhara,

mantendo-se na atiitude de firmeza aquelles que a cila tinham

sido aconselhados.

A lição era eloquente e soberba.

O povo revolucionário, commentou esses preparativos de íu-

ga, que, pouco a pouco se realisou

As íardas haviam sido substituidas.

O alferes Alberto Camacho Brandão, desappareceu comple-

tamente desconhecivcl n'um íato de ganga.

Aos últimos nasceram ameaças e patentearam-se intenções

graves.

Ante surdos rumores se fizeram rápidos preparativos, visan-

do a deixar ao sacrifício que previam, os companheiros inteme-

ratos d'essas primeiras horas de escaramuças e de victorias.

N'uma excitação que n'outros lances seria cómica, o capitão

Sá Cardoso e o tenente José Ricardo Pereira Cabral, os derra-

deiros a sahir, trocaram as íardas pelos fatos de dois populares

servindo-se até das calças do revolucionário Manuel Ambrósio

de Sousa.

Na altura do inicio da evasão, Machado Santos, que havia

sollicitado uma peça, notando a sua íaltaj deixou a outrem a

deteza e.desceu até ao centro da Praça Marquez de Pombal

Ao seu encontro ia já o revolucionário civil, Bernardo Lo-

pes, (••) para lhe communicar as intenções da ofiBcialidade.

Não quiz acreditar.

Deixou o posto melhor guarnecido e foi verificar, percorren-

do tivido o acampamento.

(*) Depoimento de João de Moraes Carvella, já aqui citado.

(*•) Cita o facto o «Intransigente» de 5 de Uutubro de 1911.
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Reconhecendo certo o aviso, sentiu abalar-se-lhe a cora-

gem.

A maioria dos officiaes já não se encontravam ali.

Rápido, tentou sustar a partida do automóvel onde iam o

capitão Sá Cardoso e o tenente Cabral, os únicos que resta-

vam.

Baldados foram os eslorços.

Sá Cardoso declinou o voto unanime do conselho e insistiu

com Machado Santos para que o acompanhasse.

Elle retorquiu altivo:

— Vão, eu fico

!

E não o demoveu da intenção, o ennunciado, soturno, das

tremendas responsabilidades em que se queria investir o commis-

sario naval.

Os civis, exaltados, verberavam a altitude de fraqueza dos

outros.

Suscitaram-se repressões e violências.

O povo, ali sacrificado, esperando a morte, só sentenciou

dictames severos contra aquelles que, depois de o arremessar á

aventura grave de uma rebeldia contra o regimen, eximir-se

queriam a eventualidades terríveis:

«Ainda me approximeí d*um automóvel para sustar a par-

tida dos meus camaradas. Alguns cidadãos civis queriam que os

mandasse prender e tuzilar; entendi por melhor deixal-os seguir

o seu destino, se estavam convencidos da impossibilidade de

continuar a lucta. Não era pela íorça que lhes incutia a espe-

rança.» (»)

Todavia, brigando com a aflBrmativa por Machado Santos,

sobre a tentativa de embargo á partida dos officiaes, apparecem

trechos do mesmo, onde se assignala a surpreza do abandono.

Vejamos uma entrevista jcrnalistica: (•)

«O que resolveram os oficiaes? Infelizmente o desanimo co-

meçava a invadir mesmo aquelles que mais ardor tinham mos-

(*) A Revolução Portugueza=Relatorio de Machado Santos = Pagi-

gina 74

(##) «O Mundo» de 12 de Outubro de 1910.
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trado na occasiao de íazer sair os regimentos para a rua. Todos
apenas com o meu voto contra, resolveram que as torças reco-

lhessem a quartéis, em vista de terem faltado elementos com
que se contava e de lhes parecer o movimento inteiramente per-

dido. Protestei, com quantas forças tive, e quiz demonstrar que,

mesmo no caso de não termos mais nenhum regimento pelo

nosso lado, n*aquella posição e com o auxilio dos navios de guer-

ra e dos marinheiros poderíamos vencer. A nada se demoveram
os meus camaradas, todos elies homens que tinham demonstra-

do brio e coragem e sinceramente republicanos. Julgavam a

causa perdida e aflBrmavam não querer sacrificar inutimente as

vidas dos soldados. N'este momento fui chamado á linha de fo-

go que estava a meu cargo para repelir uma sortida dà muni-
cipal. Quando voltei os officiaes tinham partido, depois de acon-

selharem 05 sargentos e soldados a seguil-os. Os bravos rapazes

tendo-me ouvido que vinha ali para vencer ou morrer, ficaram

todos no seu posto, cheios de fé como eu.»

Idêntico relate se fez no Relatório: (•)

«Novamente atacado, recebi ordem para comparecer a novo

conselho d'officiaes. Tendo repellido o inimigo, fui ao centro da

praça; novamente me recuso a abandonar o campo e peço ou-

tra peça para guarnecer a entrada da avenida Duque de Loulé.

Esta peça não me foi enviada, e com desgosto, ia a dirigir-me

ao commandante da columna, quando debalde o procuro sem
encontrar os officiaes e vejo até a força reduzida talvez a me-
tade !»

Outro depoimento, o <lo revolucionário civil, José Garcia de

Almeida, (**) identicamente relata esse incidente:

«Lisboa, 2l de Fevereiro de 191 1.— O sinatario d*esta, um
dos que acompanhou desde as 5 horas da madrugada de terça

feira, 4 de Outubro, e assistindo á retirada dos oficiaes e outros

factos para esclarecimento da verdade que prezo lhe dou a seguir

uma nota.

f*) Relatório de Machado Sant08.=Pagina 69 a 72.

(**) «O Mundo» de 22 de Fevereiro de 1911.=A transcripção é textual,
seudo do próprio as difEciencias.
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«Na manhã de 4 de Outubro, deviam ser umas 9 horas um
pouco mais ou menos, quando o capitão Palia, Sá Cardoso, te-

nente Cabralj de cavallaria, deuse o seguinte tacto: antes de su-

birem para o automóvel alguém dos civis lhes perguntou se el-

les iam fugir, responderam que não, que iam apenas ao Beato

colher informações, mas que precisavam de ir ditarçados. N'essa

mesma occasião um rapaz meu amigo, de nome António Cor-

reia, cedeu ao capitão Palia as botas que trazia calçadas, de

vitela de côr, dandolhe o mesmo sr. Palia as que trazia, que

são umas botas altas que se acham ainda em poder do mes-

mo Correia.

«O automóvel largou do sitio junto ao edifício que servia

de quartel general e n*esta mesma occasião^ eu e mais alguns

civis estávamos comentando o caso, quando apareceu Machado
Santos, perguntou o que tinha sido aquillo ao que eu e outros

respondemos que os oficiaes tinham dito que iam ao Beato

colher informações, respondendo Machado Santos: «Elles fo-

ram mas. . . foi fugir». Pediu-nos então Machado Santos que

não alastrássemos o boato no acampamento da fuga dos ofi-

ciaes para não desanimar, especilamente os soldados, de resto,

tudo devia chegar a bom termo, depois andou pelo acampa-

mento a pedir aos que não tivessem armas, que se retirassem

que só queria ali no acampamento gente armada. Tendo lido

no relatório do sargento Gonzaga, que o sr. tinha abraçado,

confesso que não o vi abraçar.— Sempre pela verdade, dôa a

quem doer.— José Garcia de Almeida— Rua do Ouro, n.° lyS

4.° esq.»

E* certo porém, que a despeito da controvérsia estabelecida

entre as próprias atfirmativas do commissario naval, este se

avistou antes do abandono com dois dos offíciaes a ella dispos-

tos e um dos quaes, o capitão Sá Cardoso, descreveu assim (*)

o facto:

«Depois eu e o tenente de cavallaria Cabral, que pouco de-

pois das 6 horas apparecera no campo a dar más novas, en-

vergamos fatos á paisana que dois populares nos deram, e,

{*) «O Imparcial» de 14 de Outubro de 1910.

VOL. m — r-L. 92
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mettemo-nos n'um automóvel que ali estava. Então Machado

dos Santos acercou-se de nós, a querer convencer-nos a que fi-

cássemos, emquanto nós queríamos convencelo a que nos acom-

panhasse, para evitar uma chacin?. EUe cheio de lé, de enthu-

sia^mo, de bemdita loucura, teimou em ficar e nós partimos

tristemente convencidos de que dentro em pouco a Rotunda

seria ura horroroso mar de sangue.»

A divergência de citações pelos revolucionários, se é ex-

tranhavel, é ao mesmo tempo desculpável.

Define ella o perfeito campo de contusão que íoi a Rotun-

da, não oflerecendo uma base de analyse segura e de verda-

deira lé.

De nada valeram rogativas e ameaças.

O acampamento era deixado successivamente pelos capi-

tães Altrtdo Ernesto de Sá Cardoso, José Aflonso Palia, tenen-

tes José Ricardo Pereira Cabral, Alberto da Silva Paes, Manuel

Luiz dos Santos, Jayme Augusto Pinto Garcia, Alberto José

Caetano Nunes Freire Quaresma, alteres Alberto Camacho

Brandão.

Este voltaria mais tarde á Rotunda, ao notar que se não

dera o previsto desmoronar do acampamento.

Os outros não regressaram^ esquecido até o capitão José

Aôonso Palia, de que em manobra andava o i.° sargento Ca-

millo Augusto Gonzaga Pinto para concentrar um núcleo de

deteza no quartel de artilharia i.

Foi elle um dos que deixou o acampamento.

De volta, e sabida a abalada dos officiaes, ia ao quartel dei-

xar o cavallo, encaminhando se depois para casa d'um amigo ás

Amoreiras, afim de, trocando a tarda pelo traje civil, se esquivar

á annunciada hecatombe.

Retrocederia porém, como o alteres Camacho Brandão e

vêl-ohemos em breve, assumir com uma attitude firme o papel

de accusador, nascido aliás de um incidente conflictivo com o

commissario naval Machado Santos, e de uma campanha onde

se negava a continuação dos seus serviços.

Ao tempo do regresso do sargento Gonzaga Pinto, que, na

^alta do capitão Palia, procurava o capitão Sá Cardoso, já este,
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com O tenente Ricardo Pereira Cabral, fazia em automóvel cé-

lere o trajecto para Villa Franca, onde, no dia seguinte, rece-

biam pelo dr. Anselmo Augusto da Costa Xavier, a nota, festiva

c ao mesmo tempo perturbadora, de que a Republica proclama-

da havia sido.

O capitão Sá Cardoso, faria depois um relatório dos seus

trabalhos até ao abandono do por elle julgado perigoso acampa

mento.

Narrativa visando a esclarecer e, até certo ponto, deffender

o procedimento dos primeiros dirigentes das forças da Rotunda,

impÕese que a Historia a archive nas suas paginas como docu-

mento precioso, que^ desde 17 de Novembro de I910, iez parte

do archivo do ministério da guerra apoz a sua entrega ao então

ministro, coronel António Xavier Correia Barreto:

«Porque era o mais antigo dos officiaes que tomaram parte

no movimento revolucionário na madrugada de 4 de Outubro,

coube-me o com.mando das torças insurrectas. N*esta qualidade,

para que a todos possa slt feita justiça, para que os actos dos

otficiaes que estiveram sob o meu commando possam ser apre-

ciados friamente e com conhecimento de causa, e para que, fi-

nalmente, haja um documento onde, otficialmente, se narre e

pormenorise a sequencia dos acontecimentos que se desenrola-

ram desde a i hora da madrugada de 4 até ás 9 horas da ma-

nhã do mesmo dia, julgo que me cumpre o dever de apresentar

a 7. ex.^ o seguinte relatório:

«Não me referirei á forma como se revolucionou o regi-

mento de artilharia i, porque, não tendo assistido a esse acto,

em que teve proeminente papel o capitão Palia, a elle compete

fazer essa narrativa.

«Sobre a saida do regimento de infantaria I6, também na-

da posso dizer: mas a forma como os factos se passaram cons-

tará, por certo, do relatório do sr. Machado Santos.

«Estando assente que o movimento se iniciaria por uma
salva de 3i tiros, dada a bordo dos navios de guerra, á uma
hora da madrugada, e que esta salva seria correspondida por

outra de 6 tiros, dada no quartel de artilharia 1, esperava eu, á

uma hora precisa, no largo do Rato, pela salva da marinha,
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quando tui prevenido por um popular de que o regimento de

infantaria i6 se havia já revoltado, tendo sido disparados tiros

no quartel.

«Dirigi-me immediatamente para o quartel de artilharia (,

e, chegando ali, soube, por um grupo de populares occultos nas

terras Ironteiriças ao quartel, e com quem troquei a senha com-

binada, que este regimento estava também revoltado.

aNão pude, porém, entrar, porque o portão estava fechado,

e tive de aguardar na rua a chegada de infantaria i6, que os

mesmos populares me atfirmaram vir já em caminho.

«EÔcctivamente, após poucos uiinutos de espera, appareceu

parte de infantaria 16, trazendo á sua frente o commissario da

armada Machado Santos. Desembainhei a espada, coUoquei-me

ao lado d'elle, e, juntos, nos dirigimos ao portão, que arrombá-

mos, entrando de tropel no quartel.

«Emquanto o commissario Machado Santos formava a in-

fantaria e procurava introduzir a ordem n'aquelles loo homens
que nos acompanhavam, dirigi-me eu ao capitão Mimoso, que

estava de inspecção, e ac major Duque, convidando-os a adhe-

rir ao movimento. Como não accedessem ao meu convite, pedi-

Ihes que se retirassem, e dirigi-me para a parada, onde fui en-

contrar o capitão Palia em plena actividade revolucionaria.

«O capitão Palia apresentou-me o alferes Brandão, de arti-

lharia I, offícial que, não sabendo absolutamente nada do movi-

mento revolucionário, espontaneamente adhc^iu á revolução e se

oSereceu ao capitão Palia para o acompanhar.

ttPouco depois montei a cavallo e assisti á faina revolucio-

naria, falando com alguns sargentos, que conhecia de antigas

reuniões com elles realisadas, quando fui procurado por praças

de infantaria i6, então já dispersas na parada, ao pé dos ^rti-

Iheiros, que me perguntaram pelos officiaes que os deviam com-

mandar. Estes ofãciaes, que eram o tenente de estado maior de

infantaria Garcia, os tenentes Santos e Paes, de infantaria 3 e

alferes Quaresma, de infantaria i6 (), estavam já dentro do

(*) Estes officiaes esperavam infantaria 16, no quartel de artilharia 1,

porque assim se tinha combinado na reunião da rua da Esperança. — fNota do
Relatório/
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quartel; mas não o conhecendo bem, e tendo entrado pela por-

ta da rua de Campolide, ali os fui encontrar, quando já estava

quasi organisada a i,® bateria. Conduzi-os para junto de infan-

taria i6 e entreguei-lhes este regimento, depois de ter reunido

todos os cabos— porque o regimento não trazia um único sar-

gento— e de lhes ter feito uma fala, extiortandoos á obediência

e disciplina. Aquelles officiaes reuniram os soldados de infanta-

ria, metteram-nos em íórma e dividiram-nos em pelotões.

«Começou n'esta altura a espalhar se o boato de que a guar-

da municipal estava emboscada nas terras de Campolide ; não

impediu isto, porém, que a bateria se apromptasse para sair.

Foi-me entregue pelo capitão Palia, e n'ella se incorporou o al-

teres Brandão. Um pelotão de infantaria, commandado pelo te-

nente Garcia, e um grupo de cavalieiros, formado pelos impedi-

dos dos officiaes, formaram na vanguarda da bateria; como

guarda da rectaguarda ia um pelotão commandado pelo com-

missario Machado Santos. Depois de ter sido explorada a rua

Marquez de Ponteira pelos cavalieiros, poz se a bateria em mar-

cha para as Necessidades, onde devia juntar-se á columna for-

mada por caçadores 2, infantaria 2, corpo de marinheiros e guar-

da fiscal de Alcântara.

«Correu sem novidade a marcha pela rua de Campolide,

rua das Amoreiras, rua de S. João dos Bemcasados e rua de

Campo d'Ourique.

«Ao desembocarmos na rua Ferreira Borges, prevendo a hy-

pothese de um ataque da guarda municipal da Estrella, fez-se

alto etomaram-se as seguintes disposições: na frente uma flecha

commandada por um cabo; a restante força de infantaria da

guarda dividiu-se em dois grupos, marchando pelos passeios,

junto das paredes, a dois de fundo, seguindo-se a artilharia,

«A meio da rua Ferreira Borges, em frente do quartel de

infantaria 16, indo a columna em marcha, foi atacada pela infan-

taria da guarda municipal da Estrella.

«No primeiro momento, os soldados de infantaria, nunca

tendo entrado em fogo, hesitaram e refugiaram-se na rua da

Piedade, os conductores de artilharia apearam-se e abrigaram-se

junto das parelhas, os serventes mirraram-se junto dos escudos
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e a infantaria da guarda poude, impunemente, atirar sobre nós

durante alguns instantes.

f Mas cobraram animo, exhortados os de infantaria pelo te-

nente Garcia e os de artilharia por mim, alferes Brandão e sar-

gento Mathias, que commpndava a primeira peça, e, em segui-

da a um pequeno tiroteio da infantaria, durante o qual se met-

teu uma peça em combate, rompia esta fogo, e com três ti-

ros de granada com bala reduzia ao silencio a infantaria da

guarda.

«Cairam feridas duas muares, e, tendose quebrado duas

lançaSj fui forçado a abandonar, na rua Ferreira Borges, duas

peças, que mandei inutilisar.

«O facto da guarda municipal nos esperar tranquillamente

na rua Saraiva de Carvalho, quando, pelo plano formulado, ella

devia ter sido impedida de sair pelos populares que lhe cerca-

vam o quartel; o facto de a companhia, tendo podido sair do

seu quartel, vir para a rua Saraiva de Carvalho, em logar de

correr a defender as Necessidades; o não se ter ouvido explod r

nenhuma bomba das que armavam os grupos civis, nem se sen-

tir tiroteio para o lado das Necessidades^ convenceram-me de

que o movimento tinha falhado nas Necessidades, e produziram,

como é natural, má impressão em nós.

«Avisado por populares de que a guarda municipal se divi-

dira e nos esperava ás esquinas das ruas para nos fuzilar, resol-

vi, depois de conferenciar com o tenente Garcia e alferes Bran-

dão, retroceder e vir encontrar-me com as forças do capitão

Palia.

«Ao desembocar da rua de S. João dos Bemcasados na rua

das Amoreiras encontrei as forças de artilharia e de infantaria

que vinham do quartel de Campolide, e se dirigiam para o lar-

go de S. Roque, a reunir-se á columna revoltosa formada por

caçadores 5, infantaria 5 e sapadores'

«Trocadas impressões entre os ofiBciaes, era o capitão Palia

de opinião que a columna seguisse para S, Roque, ao que eu me
oppunha, por estar convencido deque tinha falhado o movi-

mento nas Necessidades e por saber que a municipal estava na

rua. Apresentei então o alvitre de nos dirigirmos para a Rotun-
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da (*), e, sendo acceite, tomei o commando da columna e puze-

mo-nos em marcha.

tA.* Irente, era guarda avançada, ia um pelotão de infanta-

ria, commandada pelo commissarlo Machado Santos; i seguir,

9 boccas de iogo, divididas em duas baterias, commandando a

i.^ o alteres Brandão e a 2^ o capitão Palia; ladeando a arti-

lharia, pela esquerda, um pelotão de infantaria, commandado
pelo tenente Paes e alferes Quaresma, e pela direita outro, com-

mandado pelo tenente Garcia. A guarda da rectaguarda, forma-

da por cerca de lOO civis, que appareceram no quartel de arti-

lharia, era commandada pelo tenente Santos.

«Seguia a columna pela rua das Amoreiras, quando ao che-

gar ao largo do Rato, foi atacada pela policia da esquadra, que

sobre nós iez fogo.

«Metteu-se uma peça em combate, pois pareceu que algu-

mas forças da guarda municipal estavam também no Rato, em-

quanto a guarda avançada, após pequeno tiroteio, encurralava a

policia na esquadra e a desarmava.

(Ao mesmo tempo que isto se passava, era a cauda da co-

jumna atacada do alto de um muro, na rua das Amoreiras. O
capitão Palia mandou fazer fogo á infantaria, pondo termo ao

ataque, e chegou a assestar uma peça contra o muro.

cA columna seguiu depois pela rua Alexandre Herculano,

em direcção á Avenida. A meio da rua, porém, produziuse um
terror pânico, ainda hoje inexplicável para mim.

«Larga fuzilaria, muitos gritos e a columna, toda desorde-

nada, de tropel, corria vertiginosamente rua abaixo e voltava

para a rua Castilho, a fugir de um inimigo que reputo imagi-

nário.

«Debalde officiaes e sargentos tentaram ter mão n'aquella

gente.

(iSó pararam, á esquina da rua Castilho, para a rua Brãam-

(*) A posição da Rotunda foi, como se vê, accidental. Indiquei-a porque
convencido de que o movimento falhara uas N« cessidades, mas nada sabendo
sobre a columira que devia operar no Carmo, afigurou-se me ser uma boa po-
sição de espera. Se calculasse que de cffensiva se havia de tornar em deten-
siva, não a teria indicado. = fNota do Relatório).
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camp e por esta rua se seguiu depois, desordenadamente, até á

Rotunda.

«Chegados ahi, incumbi o capitão Palia de organisar a de-

teza, pelo que se referia á artilharia, o que elle kz, mandando

metter em corr.bate boccas de togo na rua central da Avenida.

«Entretanto, a infantaria entrava em forma e á sua esquer-

da os 5o atiradores civis.

«Tive novamente de lhes dizer algumas palavras e recom-

mendar-lhes serenidade, obediência aos seus chefes e uma gran-

de disciplina, para que á nossa inferioridade numérica se não

juntasse a que provinha da desordem.

«Dividiu-se a infantaria— 29 filas! (•)— em pelotões que

marcharam para as embocaduras das diôerentes ruas.

«Logo que o primeiro pelotão, commandado pelo commis-

sario Machado Santos chegou á rua central, o capitão Palia

mandou-o seguir em exploração pela rua oriental da Avenida da

Liberdade. Pouco depois rompia o tiroteio por parte da guarda

municipal, que avançava pela Avenida. O pelotão de Machado

Santos retirou sobre a Rotunda. A infantaria e artilharia deban-

daram e 3 ou 4 serventes que ficaram junto da peça da rua cen-

tral fizeram, sob a indicação do capitão Palia, 3 tiros que varre-

ram a Avenida.

«A cavallaria da guarda desappareceu, mas, ao amanhecer,

poude verificar-se que, a 5o metros do acampamento, estava cal-

do, morto, um cavallo da guarda. Outros havia um pouco mais

longe. Se, pois, nos demorássemos um pouco mais, éramos co-

lhidos de surpreza, pelo esquadrão da guarda, quando estáva-

mos procedendo á organisação das nossas forças

«Forçoso é confessar aqui que, a seguir a este tiroteio, mui'

tas praças de infantaria e artilharia desappareceram da Rotunda

ficando os effectivos muitos reduzidos.

«Deviam ser 4 hora» da manhã, quando isto se passou. Co-

meçava a raiar a claridade, quando nós principiámos a organi-

sar a defeza das embocaduras da rua Braamcamp, avenidas

(*J Tinhatnos saido de Campolide com pouco mais de 100 homens
fNotas do Relatório/
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Fontes Pereira de Mfllo, Loulé e ruas oriental e occidental da
Avenida, collocando uma peça em cada uma d*ellas e guarne-

cendo-as com as forças de infantaria i6 que nos restavam e com
alguns populares. Os atiradores civis, com outra peça, ficaram

fazendo frente ás terras de Campolide, Penitenciaria, ttc. Em
serviço de exploração para as terras de Campolide, seguiram al-

guns dos impedidos que estavam a cavallo. Cerca das 5 horas

da manhã, passando uma força da municipal em S. Sebastião

da Pedreira, a peça que estava em frente da Avenida Duque de

Loulé íez-lhe 2 tiros.

«Organisada a deteza da Rotunda, esperámos noticias do

resto das forças que nos deviam acompanhar no movimento,

para então decidirmos sobre a orientação a seguir.

«Essas noticias não se fizeram esperar.

«De toda a parte o acampamento começou a ser invadido

por populares, alguns, muito poucos, armados, que nos vinham
dizer que infantaria 5 e caçadores 5 estavam no Rocio contra

nós; lanceiros 2 e cavallaria 4 tinham saido dos quartéis e nos

eram iiostis; que caçadores 2 e infantaria 2 não tinham adheri-

do ao movimento; que infantaria i, que os elementos populares

de Belém afirmavam poder reter, juntamente com cavailaria 2

€ 4, nos seus quartéis, estavam a atacar, em Alcântara, os ma-
rinheiros, no quartel, única torça que comnosco cooperava na

revolução; que toda a municipal tinha saido dos seus quartéis,

sem ser hostilisada pelos elementos civis; finalmente, que as ba-

terias a cavallo, que deviam adherir ao movimento ou, pelo me-

nos, não nos hostilisàr, inutilisando as suas boccas de fogo, es-

tavam também contra nós.

«Das 6 para as 7 horas da manhã, appareceu no acampa-

mento, produzindo alegria geral, o tenente Cabral, de cavalla-

ria. Imaginou se que elle era emissário das forças revoltosas, mas
breve se desfez o engano.

«O que ha?— lhe perguntei. A sua resposta não fez mais

<]ue confirmar as informações que )á tínhamos, accrescentando

que as communicaçÕes telephonicas com o quartel general funccio-

navam, que o Terreiro do Paço estava occupado pela munici-

pal e que a marinha não desembarcara.

VOL. Ill —FL. 93
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«Este destemido official loi, a nosso pedido, saber o que se

passava no Rocio. Voltou do seu «raid», como elle lhe chama-

va, com as mesmas desoladoras noticias, e loi depois arranjar

um automóvel para mais longe se poderem colher informações.

Mandámos ao oSeculo» e ao «Mundo», mas as noticias ali co-

lhidas nada mais adeantavam.

a Durante este tempo passaram na Rotunda duas pequenas

forças da guarda fiscal, que foram desarmadas, deixando-se os

soldados em liberdade.

«Das 6 para as 7 horas foi preso na embocadura da aveni-

da Fomes Pereira de Mello o i.° tenente da armada Sepúlveda

(»); solteio em seguida, para não desviar gente a guardalo, e

deixei o seguir.

«Foram descobertos e revistados três policias secretas.

«N*esta altura enviei, por populares, a infantaria 5, que se

disse querer unirse aos revoltosos, dois bilhetes convidandoa a

reunir-se a nós, subindo a Avenida pelo lado oriental. A respos-

ta que me trouxeram íoi que o não podiam fazer, por lh*o impe-

dir caçadores 5, com as metralhadoras. (**)

«Na Rotunda appareceram Álvaro Pope, Arthur Cohen, vis-

conde da Ribeira Br«va, ei-tenente Coelho e muitos outros, cu-

jos nomes não me recordo. As suas informações só vinham con-

firmar-me as anteriores e dizer-nos que haviam forças hostis no

Rato, em S. Roque, em S. Sebastião da Pedreira, avenida Ressano

Garcia, etc. O ex-tenente Coelho, avaliando a situação teve, para

um dos officiaes, esta desoladora phrase: «Outro 3i de Janeiro!»

(ni^) Foi o sr. Machado Sautos quem o prendeu.
Ao contrario do que narra o sr. 1." tenente Sepúlveda, na sua entrevista

de 18 de Dezembro, com o «Correio da Manhã» eu, propositadamente não tro-

quei com elle uma única palavra, nem para insistir com elle para que ticasse,,

nem para invocar uma amisade que di; ha muito tinha deixado de existir. =^
(Nota do Relatório).

(**) Não mencionei no relatório um bilhete que me pediram para o quar-
tel dos marinheiros, porque me não recordava, e ainda hoje me não recordo,,

de o ter escripto; não posso, comtudo, contestar o facto. O que ccutesto, — e
isto é importante — é que á Rotunda chegassem outras noticias sobre o quar-
tel dos marinheiros que não fossem as de que os marinheiros tinham sido ata-
cados por infantaria 1 e cavallaria iJ e 4, e que estavam cercados no quartel,
por estas forças e por caçadores 2, infantaria 2 e guarda municipal. = ('Nota
do Relatório).
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tia correndo o tempo, o desanimo começava a invadir-me;

esperava, comtudo, muito da força de marinha, uns 600 ho-

mens, que deviam desembarcar, devidamente commandados, em
Santos, no Arsenal ou no Terreiro do Paço. Conjugando as nos-

sas forças com as d'elles, apertando as forças estacionadas no

Rocio, entre dois fogos, facilmente as submetteriamos e daria-

mos as mãos á armada, tormando-se uma columna com cerca

de 700 homens de infantaria e nove peças, força já respeitável

pelo numero e pelo efíeito moral que a artilharia, como se vira

nos dois anteriores recontros, produzira.

«Estas minhas impressões, mixto de desanimo e de esperan*

ça, fcrara communicadas aos nove officiaes revolucionários e a

um alferes de artilharia, Cortez dos Santos, destemido rapaz,

que ali appareceu a saber noticias do pae, preso no quartel de

artilharia. Fui eu quem, mais tarde, como elle quizesse ficar

comnosco, o aconselhou a que se retirasse, porque o movimento

estava perdido.

«Todos nós, com excepção de Machado Santos, estávamos

abalados e sem fé. Eu, mais do que qualquer outro, o que não

admira, pois fui para o movimento no cumprimento de um de-

ver, mas completamente convencido de que elle não vingava. (•)

'*; Era intenção minha narrar os dififerentes trabalhos revolucionrrios

em que entrei desde a preparação do movimento de 31 de Janeiro até ac 5

de Outubro ; contar qual foi a acção da loja maçónica Portugal; como se pre

pararam os movimentos de 1893 e o de 5^8 de Janeiro; descrever alguns casos

sérios e outros cómicos em que por vezes eu e camaradas meus nos vimos en-

volvidos; e, finalmente, trazer para a publicidade nomes em que ninguém fa-

la, mas que, comtudo, muito contribuirani para se chegar até à implantação da

Republica em Portugal
Sou, porém, obrigado a mudar de opinião, porque, se tal fizesse, teria de

falar de mim, o que é contra o meu costume, e pareceria, n'e8te momento,
uma valorisação da minha pessoa, e teria também de coordenar e colligir apon-

tamentos e de consultar amigos e camaradas, para o que me não sobra o

tempo.

Limitar me- hei, portanto, a dizer que, á grande maioria dos officiaes

que entraram no movimento de 5 de Outubro, íui eu, improvisado em chefe

revolucionário por Cândido dos Reis, quem lhes recebeu a apresentação para
o movimento de 28 de Janeiro. Desde que estes officiaes, trazidos por mim e

por Júlio de Moura, em quem ainda não ouvi falar, tomavam parte no movi
mento, eu. embora convencido de que o movimento não vingava, não podia

deixar de os acompanhar. Tinha este dever.

A minha descrença no resnltado do movimento provinha da ordem de

prevenção dada ás tropas.

Sempre so pensou que, em taes circumstancias, os regimentos, mesmo
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«Esperávamos, comtudo, com anciedade noticias da mari-

nha. A's 8 horas chegavam essas almejadas noticias, que deviam

acabar de anniquillar toda a nossa energia: A marinha não po-

dia desembarcar, porque lh*o impediam a guarda municipal no

Terreiro do Paço e as metralhadoras de caçadores 5 postadas

ás embocaduras das ruas do Ouro e Augusta ; o «D. Carlos» não

adherira ao movimento: os restantes navios seguiam rio abaixo;

os marinheiros que se achavam em terra estavam-se apresentan-

do no Arsenal, onde eram desarmados; e, por ultimo, a mari-

nha ia enviar um «ultimatum» á terra, bombardeando em se-

guida a cidade e mettendo depois os navios a pique.

«A partir d*este momento não vi probabilidades de êxito,

antes me pareceu que o movimento estava irremediavelmente

perdido. Convoquei o conselho de officiaes, a que não assistiu o

commissario Machado Santos. (•) Estava todo entregue á defeza

do sector Fontes Pereira de Mello e não veiu.

«Ao conselho expuz a situação, pouco mais ou menos, n'es-

tes termos: «Somos cerca de 200 homens (•«) entre militares e

civis armados; tem.os contra nós todos os corpos da guarnição,

guarda municipal e fiscal; a nossa posição, boa para emprehen-

der a offensiva, está, tendo de nos manter na defensiva, domi-

nada pelas alturas da Graça, Monte, Penha, Thorel, S. Pedro de

Alcântara e Penitenciaria (**•), que, em breve, estarão occupa-

das pelas peças das baterias a cavallo; pela disposição das íor-

com bastantes officiaes, como succedera em 28 de Janeiro, não se podiam re-

voltar.

A força das circumstancias impôz o movimento. Eu fui mandado para ar-

tilharia 1, o que me não estava destinado, mas depois, resolvido o movimento,
antes de sair da reunião da Esperança, declarei ao almirante e aos oíEciaes e

civis que ainda ali estavam que sahia com elles, mas absolutamente convenci-
do de que o movimento fracassava, porque os officiaes não conseguiam revol-

tar 08 regimentos=(Nota do Relatorioj

(*) Ignoro porque não compareceu o sr. Machado Santos. Mandei-o avi-

sar, mas é possivel que não recebesse o aviso. O conselho levou bastante tem-
po primeiro que pudesse reunir; quando estavam uns officiaes laltavam ou-

tros.=( Neta do Relatorio/=(Nota do Relatorij.

(**) N'e8ta altura, não devia haver mais do que oO homens de infantaria

e outros tantos de artilharia. Muitas parelhas estavam abandonadas e algu-
mas ppças guarnecidas por um só artilheiro servente.

(***) Alem d'esta8 alturas, outras ha, como o Carmo, Castcllo, Rilhafolles

c Monsanto. = (Nota do Relatorioj.



A REVOLUÇÃO POtiTUGUEZA 745

ças inimigas, de que temos conhecimento, desenha-se um movi-

mento envolvente e a dar-se, como é de prever, um ataque si-

multâneo, não ha possibilidade de resistência.» Em seguida, a

começar pelo official mais moderno, todos concordaram em que

a resistência era impossível e que não devíamos assumir a res-

ponsabilidade de tentar a resistência, condemnando, sem direi-

to para o fazer, a uma morte certa todos aquelles soldados que

para ali tínhamos trazido. Resolveu-se aconselhar as praças a

que retirassem para es seus quartéis, e que nós, officiaes, como

principaes responsáveis, não podendo esperar quartel da monar-

chia, retirássemos do campo, conforme pudéssemos.

«Fui eu quem communicou a alguns sargentos, talvez seis,

estas resoluções, que por elles foram acceites, nada me objectan-

do.

«Um d'elhs, ignoro qual, ainda me perguntou, com as la-

grimas nos olhes* «Está tudo perdido?» «Está», lhe respondi,

c n*elles e em nós transparecia a magua de ver perder um mo-

vimento bem preparado e que tinha sido iniciado por todos com
tanta decisão e energia.

«Em seguida, absolutamente convencidos de que as forças

desmoralisadas, como estavam, retirariam para os quartéis, com
os sargentos, os officiaes foram saindo do acampamento, e, por

fim, cerca das 9 horas, dispunhamo-nos, eu e o tenente Cabral,

a abandonar a Rotunda, quando de nós se aceicou, acompanha-

do, salvo erro, por um official de marinha, o commissario Ma-

chado Santos, e comnosco instou para que ficássemos. For nossa

parte quizemos mostrarlhe as responsabilidades em que incor-

ria, levando aquellas diminutas forças ao combate, sem nenhu-

ma probabilidade de êxito.

tNão nos ouviu, felizmente, o commissario, e, sem medir as

terríveis consequências da sua pertinácia, se acaso fosse vencido,

disse-nos que ficava, e ficou. (*)

(*J Foi bom ou mau que o sr. Machado Santos não tivesse assistida ao

conselho?
Se, ouvindo a nossa exposição, a refutasse e persistisse em ficar, pena

foi que não estivesse presente; mas, se era susceptivel de ter também um mo-
mento de desanimo, então melhor foi não assistisse.==(Nota do Kelatorioj.
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«NÓS particnos a caminho do exilio ou do suicídio se não

conseguíssemos alcançar a tronieira, convencidos de que o com-

missario Machado Santos ficaria só ou assumiria, se tivesse quem
o acompanhasse, a enorme responsabilidade da chacina de toda

aquella gente.

«Que coro de maldições cairia sobre elle^ se tivesse perdi-

do!?

«Ma? o commissario encontrou outros sargentos e não aquel-

les com quem eu talara, que reuniram o seu estorço ao d'elle, ao

dos soldados e ao dos civis que toram chegando ao acampamen-
to, formando-se essa legião que triumphou de torças bastantes

vezes superiores em numero,

«Aqui lhes presto, a todos, a devida homenagem.
«Antes de encerrar este relatório, julgo dever dizer as razoes

por que, em meu entender, talharam, em grande parte, as com-

binações para a sublevação.

«E* sabido que os corpos, devido á morte do dr. Bombarda,

estavam de prevenção. Esta circumstancia, só por si, dificultou

o movimento, mas veiu juntar-se-lhe uma outra que, por com-

pleto, impossibilitou a revolta dos diÔerentes regimentos. Intan-

taria i6 e os elementos civis que a acompanharam, não espera-

ram pelo signal para se revoltar; anteciparam-se, e este tacto,

communicado para o quartel general, toi logo transmittido para a

guarda municipal e diflerentes regimentos, de tórma que nem
os elementos civis chegaram a tempo de impedir a saida dos

dos quartéis á guarda municipal, nem tão pouco puderam aju-

dar a sublevar os regimentos, onde os oíficiaes monarchicos,

prevenidos a tempo, tinham tomado as suas precauções.

«Só artilharia i poudesair d'esta ditficuldade, porque o ca-

pitão Palia, ouvindo as campainhas do telephone a tocar desor-

denadamente, não hesitou um momento, e, sem esperar também
pelo signal de bordo, levantou o grito insurreccional. Teve a

coadjuval-o, justo é dizel-o, um grupo de sargentos destemidos

e arrojados e o grupo civil que estava escondido no quartel.

«O movimento, telizmente, contra a nossa espectativa, vin-

gou.

«Mas quem poderia suppôr que o inimigo permanecesse
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inactivo durante horas, deixando enfraquecer o moral das suas

tropas?

tQuem poderia suppôr, na nossa situação, que um ataque

envolvente e simultâneo se não realisaria ?

«Quem poderia suppôr que as baterias de Queluz, em obe-

diência a um plano de ataque á Rotunda, tivessem de cccupar

uma posição em que ficavam sujeitas a cruzamento de íogos?

«Quem poderia calcular que o ataque d'estas baterias con-

tra a Rotunda seria feito isoladamente?

«Se ordens acertadas e enérgicas tivessem emanado de quem
podia dal-as, se se houvesse aproveitado as primeiras horas da

madrugada, quando as forças estavam ainda subjugadas pelos

officiaes, para se cercar e atacar os revoltosos, estes seriam irre-

mediavente anniquillados. (*)

«Quem, com verdade, desapaixonadamente, poderá achar

iilogicas estas iilaçÕes?

aP^eiizmentc. nada d'isto se deu e fomos nós quem errou

por não contarmos que uma monarchia, que nos últimos annos

tinha vivido quasi sem homens c sem ideas, assim devia acabar.

«Não sei qual será a opinião que o governo provisório da

Republica, v. ex.^ os meus camaradas e a opinião publica for-

marão de nós.

«Confio em que, acalmadas as paixões, sabendo se bem co-

mo os factos se passaram, a historia serena, imparcial e fria a

todos fará justiça.

«Dispensável seria, portanto, apresentar a v. ex.* os differen-

tes officiaes que estiveram sob o meu comcnando, mas apresen-

to-os porque julgo um dever de todos os chefes, embora por pou-

co tempo exercendo tal logar, bem esclarecer quem tenha de jul-

(*) Que se teria passado ua manhã de 4, se, precedendo um ataque en-

volvente á Rotunda, as peças do grupo a cavallo tivessem occupado algumas
das alturas e metralhado d'ahi, a coberto, os revolucionários da Rotunda?

Pode fazer se uma idéa approximada, sabendo-se que, quando ua ma-
drugada de 5, uma peça do grupo tomou posição no Thorel, a artilharia dos

revolucionários, então em posição no alto do Parque Eduardo VII, não po-

dendo descortinar d'onde vinham os projecteis com que estava sendo batida,

fez fogo para o Castello, para o Thorel, para S. Pedro de Alcântara e para o

Carmo.=Vide «A Bemocracia», de i'8 de novembro. =(Nota do Relatório/
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gdr actos praticados por aqucllcs que tenham servido ás ordens

d'esses chefes.

«Capitão de artilharia José Affonso Palia.— Único oíâcial

revolucionário de artilharia i, arcou com toda a corporação,

que era abertamente hostil ao movimente, revoltou o regimento

e deu á revolução elementos sem os quaes nem possível seria

iniciar u lucta.

«Alteies de artilharia i Alberto Camacho Brandão.— Des-

conhecia por completo os trabalhos revolucionários, mas sendo

um convicto republicano, expontânea e resolutamente nos acom-

panhou, sem inquirir dos elementos de que dispúnhamos nem
d*aquillo com que contávamos.

«Tenente do estado-maior de infantaria Jayme Augusto
Pinto G<'rcia,— Já sabia, por experiência de 28 de Janeiro,

quanto custa o fracasso d*um movimento revolucionário. Com-
prometteuse a vir e lá esteve acompanhando as forças até á re-

solução do conselho dos officiaes. Entrou em fogo na rua Fer-

reira Borges e ninguém o viu furtar o corpo ás balas da muni-
cipal.

«Tenente de cavallaria José Ricardo Pereira Cabral.— Ap-

pareceu na Rotunda ás 6 e meia da manhã, quando já sabia

que nenhuma força do exercito tinha adherido. Podia ter ido

apresentar-se, tranquillamente, ao quartel general, mas preferiu

compartilhar da sorte dos revoltosos.

«Tenentes de infantaria 3 Alberto da Silva Paes e Manuel
Luiz dos Santos.— O primeiro rinha vindo a Lisboa para in-

quirir dos acontecimentos e o segundo íôra chamado por tele-

gramma a Lisboa, a tomar parte no movimento. Se a coragem
lhes não sobrasse, podiam não ter comparecido, e bem íacil lhes

era mesmo com o movimento triumphante, explicar a sua au-

sência; mas não, compareceram, cheios de fé e enthusiasmo, no
quartel de artilharia i.

«Um d'estes, officiaes, o tenente Paes, e cavalleiro da Torre
e Espada, como é cavalleiro e official da mesma ordem, o

«Alteres de infantaria 16 Alberto José Caetano Nunes Frei-

reire Quaresma, que egualmente compareceu no movimento.
Ambos elles conquistaram aquellas distincções em combates, nas
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plagas africanas, e d'outro attestado não precisam para garantir-

Ihes a valentia.

«Todos esses otficiaes, únicos que com o commissario Ma-

chado Santos compareceram nos quartéis e arrastaram para a

rua as torças insurrectas, toram escravos da sua palavra. Sem
a sua audaciosa intervenção inicial, sobretudo a do capitão Palia,

a Republica seria impossível.

«Comparecendo no movimento, arriscaram logo a sua posi-

ção c todos expuzeram, sem temor, a vida nos pequenos recon-

tros em que entraram.

CAPITÃO J08E AFtOSSO PALLA

«Sem receberem uma única noticia oíficial sobre o que se

passava tora do acampamento, só aconselharam as tropas a re-

colher a quartéis e retiraram da Avenida após cinco estiolantes

horas de inacção e de duvida durante as quaes as deserções nas

torças da Rotunda eram consecutivas.

«Resolveram não levar á morte, que se lhe afigurou certa e

improfícua, esses homens que por elles tinham sido trazidos pa-

ra a Revolução.

VOL. Ill— FL. 94
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«Lastimam-se, em tace dos resultados, da resolução que to-

maram, mas não se arrependem de a terem tomado. A*manhã,

em idênticas circumstánrias, procederiam de egual forma.

«Não vacillaram emquanto tiveram que combater, mas,

quando tudo levava a crer que o movimento estava irremedia-

velmente perdido, por não haver elementos de resistência, tive-

ram elles e eu um justificado desanimo, como o tiveram quasi

todos os elementos civis e militares que entraram no movimen-

to como teve esse saudoso e prestigioso chete, alma do movi-

mento, o grande amigo almirante Cândido dos Reis.— Alfredo

Ernesto de Sá Cardoso, capitão de artilharia.»

Archivemos egualmente aqui a descripçao dos factos da ma-

nhã de 4, pelo capitão José Aflonso Palia :

«Quando amanheceu, chegou-nos a triste noticia de que to-

dos os regimentos da guarnição, com os quaes contávamos, nos

procuravam atacar, estando já as metralhadoras de caçadores

postadas no fim da Avenida. Não perdi a esperança, porque con-

t<^va ainda com a marinha, que tinha a certeza nos seria fiel, e

quando o capitão Sá Cardoso me participou que estávamos tra-

hidos em toda a linha, animeio, dizendo:

« — Tenha esperança, porque segundo o plano combinado,

a marinha deve desembarcar no Terreiro do Paço, uns 1:200 ho-

mens com algumas metralhadoras, e então elles de baixo e nós

de cima, mettemcs as tropas fieis ao regimen entre dois fogos».

c:D'ahi a pouco, Sá Cardoso voltava a dizer-me que eslava

tudo perdido e que ia fazer saltar os miolos, porque as noticias

que chegavam eram cada vez mais aterradoras Das 6 horas e

meia para as 7 chegou ao acampamento o tenente de cavallaria

Cabral, que vinha da Escola do Exercito, dizendo-nos que os

alumnos não tinham podido sahir. Pedi-ihe que fosse colher in-

formações e elle marchou, seguido de dois homens armados, a

verificar quaes as forças que estacionavam no Rocio. Voltou, in-

formando-me que caçadores 5, infantaria 5, a guarda fiscal e

uma grande força da guarda municipal estavam ali acampadas

em attitude hostil aos revolucionários. Mais tarde chegou o te-

nente Poppe, encarregado de trazer engenharia, dizendo que es-

ta não se linha revoltado. Mandámos depois atiradores civis ás
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redacções do tSeculo» e do «MundoJ), a saber noticias que elles

não conseguiram obter. Continuei esperançado no auxilio da

marinha, pedindo ao Sá Cardoso que teimav» em reunir o con-

selho de otficiaes, que não desanimasse.

«Estava também combinado que ao serviço dos revoltosos,

para a transmissão de ordens e intormaçÕes, andariam uns vin-

te automóveis, mas, até então, nenhum tinha apparecido. Só

mais tarde chegou em automóvel o sr. visconde da Ribeira Bra-

va, dizendo-nos nada saber acerca do resto dos revoltosos, por-

que a guarda municipal o não deixara passar. Vários elementos

civis, que mandámos em reconhecimentos, trouxeram-nos a má
nova de que caçadores 2 e infantaria 2, também nos tinham

irahido, bem como cavallaria 4, que julgávamos do nosso lado.

A's 8 horas ir\tormaram-nos que o «S. P.aphael» e o «Adamas-

tor» tinham tentado desembarcar forças no Terreiro do Paço,

sendo essas forças repellidas pelos regimentos de caçadores 5 e

infantaria 5, que lhes fizeram frente com as metralhadoras, se-

guindo então aquelles navios rio abaixo.

«Disseram-nos também que o tD. Carlos» tinha arvorado a

bandeira monarchica e que no arsenal estavam desarmando os

marinheiros que ali se iam apresentar. A artilharia de Queluz,

onde contavam com um núcleo de sargentos revolucionários,

também se dizia que não tinha adherido e marchava sobre nós.

Quasi toda a guarnição — infantaria i, 2 e 5, caçadores 2 e 5,

cavallaria 204, guarda municipal e guarda fiscal— e até a

própria marinha, a mais revolucionaria, nos abandonava. Què
fazer?

«Desalentado, encarei a situação. No acampamento havia

pouca gente, uns cincoenta atiradores civis e alguns poucos mi-

litares, porque a maioria tinha desapparecido. Durante trez ou

quatro horas esteve o acampamento mergulhado no mais pro-

fundo silencio, não tendo recebido o mais pequeno ataque. De
onde conclui que as forças que nos tinham trahido procuravam
cercar-nos. Passado algum tempo, o capitão Sá Cardoso apresen-

ta-me o grande revolucionário de 3i de Janeiro, hoje major

Coelho, que ali apparecera, a quem eu não conhecia. Trocados

reciprocos cumprimentos, expuz-lhe a situação critica em que
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nos encontrávamos, ao que elle retorquiu que nada havia a es-

perar, accrescentando

:

€ — Ah ! se tivessem adoptado o meu plano, a esta hora

dez ou doze mil homens estariam armados nos arsenaes e a re-

volução triumpharia. Mas nem essa esperança me resta.

«Então disse ao Sá Cardoso que podia reunir o conselho de

oíficiaes, para se apreciar e resolver a situação e o que havia a

lazer. Reunido o conselho, Sá Cardoso expoz as más noticias que

de toda a parte nos tinham chegado, das quaes se conhecia que

não tínhamos ao nosso lado unidade militar alguma da guarni-

ção, e que a própria marinha nos não podia soccorrer. O otficial

menos graduado, o primeiro a íalar, expendeu a opinião de que

era necessário abandonar o campo. Todos os outros oíficiaes,

em numero de nove, toram unanimes n'essa resolução. Somen-

te Machado Santos não assistiu a este conselho, constando-me

porém que Sá Cardoso o puzera ao íacto do que ali se passáta.

Convencido de que estava tudo perdido e que a ideia porque ha

tantos annos trabalhava denodada e porfiadamente, ainda d'esta

vez não conseguia vingar, saí do acampamento, acampanhado

pelos outros oíficiaes, eram 9 horas da manhã.»

A tuga teve pois a impulsional-a a descrença.

Os oíficiaes lá íoram, de abalada, sem sequer volver a esse

grupo de, por elle?, presumidos sacrificados, um olhar saudoso e

de lavor.

A Rotunda era portanto deixada pelos agaloados como horas de-

pois, pela tarde, o quartel de marinheiros era egualmente aban-

donado.

Apresentado loi assim um duplo ponto vulnerável da Revo-

lução.

A monarchia não os viu.

Rodeada, em maioria, ou de desaflectos ou de indiôerentes,

bastou, para interceptar á sua visão esses abysmos cavados aos

pés da revolta, que os envolvesse s neblina subtil de uma espe-

rança de traterno abraço.

A esperança é todavia a tgemini» da desillusão.
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XIII

Analyse da faga =Começo da supremacia de Machado Santos.=0 ca-
pitão Affonso Palia e os revolucionários civis. = Um Incidente
parlamentar.=Scenario de desorientação.=Os prémios de apoz
vlctorla

arga distancia coilocou entre si e a Rotunda a

ofBcialidade que até áquelle posto de rebeldia

soubera conduzir a peonagem c a soldadesca.

Sonharam deixar indecisos e continuadores

da obra desmoralisante, quebradora da energia

revolucionaria.

Foi erro.

Ficavam almas vibrantes de enthusiasmo, vergando por ve-

zes, mas rejuvenescendo logo em vislumbres de coragem.

Alguns populares seguiram o exemplo da ofiBcialidade.

O chefe revolucionaric', o commerciante João de Moraes

Carvella, entregando a carabina e respectivas munições, a um
atirador civil, que estava desarmado, retirava convencido do

mallogro.

O resto ficou, quando o contrario se esperava.

Tiveram depois os foragidos da Rotunda essa desillusao

forte.

E para a ter assim melhor fora, talvez, para esses ofiBciaes,

effectuando uma fuga ante as vistas desdenhosas ou ameaçado-

ras dos civis — que entrave a serio lhes tivessem opposio as

tropas na sahida matutina.
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Seria um mallogrado passo, e não uma audácia terminada

em deserção.

E' certo que, arguida a força publica de não haver assumido

uma firme altitude de deteza á monarchia, não podiam es re-

voltosos allegar uma derrota.

Esse turbilhão de incertezas c de desesperos, esclareceu-o

depois o capitão Sá Cardoso, n*uma phrase do seu relatório, on-

de vae quasi directamente um golpe formidável a quantos de

posse estavam do encargo de velar pelas instituições monarchicas:

«Mas quem poderia suppor que o inimigo permanecesse inac-

tivo durante horas, deixando enfraquecer o moral das suas tro-

pas?. . . »

Evidentemente, e a despeito dos quadros de plena adhesão

do exercito, exposto nas reuniões revolucionarias, á attitude dos

regimentos, formando em boa ordem, não se ligou qualquer

ideia de inactividade.

A marcha contra a revolução, teria sido a ruina d*esta, ven-

cida mais ainda pela torça das hypotheses do que por um exac-

to fixar da acção.

Porém, se os oflSciaes não tiveram a intuição de um simu-

lacro de hostilidade, embora executada, se a boa sorte pelos se-

diciosos não olhasse,— Machado Santos, orientado por outras

informações, não deixou esmorecer de todo a confiança na in-

disciplina props^gada entre a soldadesca.

Isso o conduziu a tentar oppôr-se ao abandono do acampa-

mento pelo capitão Sá Cardoso e tenente Cabral.

Nada obteve, mas ficou.

Comtudo, o febril desenrolar dos acontecimentos, não lhe

deu, desde logo, a exacta nocção da responsabilidade.

Foi ao vêr-se sem alguém que, acima d*elle a assumisse, ao

reconhecer-se chefe de toda a engrenagem revolucionaria na Ro-

tunda, que percebeu o arriscado lance para onde se havia propria-

mente arremessado, negando-se a acompanhar a fuga dos outros.

Era a sorte, a sorridente fortuna, aquella que António Viei-

ra, o padre jesuita, profundo conhecedor da humana constitui-

ção, definiu assim : ()

(*J Padre António Vieira = Sermões=Tomo VIII — Pagina 4.
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((Variamente pintarão os antigos a que eiles chamarão «tor-

tuna». Uns lhes posérão na mão o mundo, outros uma cornu-

copia, outros um leme; uns a tormárão de ouro, outros de vi-

dro, e todos a fizerão cega, todos em fígura de mulher, todos

com azas nos pés, e os pés sobre uma roda. Cm muitas cousas

errarão como gentios, em outras acertarão como experimenta-

dos e prudentes. Errarão no nome de «fortuna» (de «tors») que

significa caso, ou fado; errarão na cegueira dos olhos, errarão

nas insígnias, e poderes das mãos; porque o governo do mundc,
significado no leme, e a destribuiçao de todas as cousas, signi*

ficada na cornucopia, pertence somente á Providencia Divina, a

qual não cegamente ou com os olhos tapados, mas com a pers-

picácia de sua sabedoria, e com a balança de sua justiça na

mão, é a que reparte a cada um e a todos o que para os fins da

mesma providencia com altíssimo conselho tem ordenado e dis-

posto. Acertarão porém os mesmos gentios na figura que lhe

dérão de mulher pela inconstância; nas azas dos pés pela velo-

cidade com que se muda^ e sobre tudo em lh'os porem sobre

uma roda; porque nem no prospero, nem no adverso, e muito
menos no prospero teve jamais firmeza.»

Por todos esses lances que a phrase magistral do grande
portuguez descreveu, passaria Machado Santos.

Iria da crença á descrença, da alegria ao receio e do receio

a firmarse sobre a roda da fortuna, colhida no fogaz momento
da estabilidade. . .

De instante pois, a sorte releve ali aquelle que mais tarde

maldiria esse fim de aventura.

Todavia, nos instantes que immediatamente se seguiram á

fuga, as allegações que a elle haviam dado origem, representa-

ram-se nítidas no pensamento de Machado Santos, n*uma crise

dolorosa.

Elle o descreve : (•)

«Cheguei a pensar no suicídio; mas a ideia de que os po-

bres soldados de infantaria 16 que se tinham revoltado, cau-

(•) «A Kevolução Portugueza» — Relatório de Machado Santos = Pa

^

gina 72.
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sando a morte a um coronel e a um capitão com o tiroteio na

parada, chamou-me á responsabilidade da minha situação e fez-

me pensar que a todo o tempo era tempo de liquidar a existên-

cia ; era quanto houvesse alguém que se collocasse em torno de

mim havia de resistir; seria a repetição do ultimo quadrado de

Waterloo.

«tA um clarim dedicadíssimo, que nunca me abandonou, dei

ordem de tocar a sargentos. «Appareceram-me 9». Era o que

restava para commando!»
Essa tensão espiritual, levaria taUez Machado Santos, a

desculpar a fraqueza de animo dos officiaes, se bem que na ho-

ra em que ella se patenteou, a concentrada raiva se lhe tradu-

zisse em apostrophes violentas.

Vejamos n*essa parte de desculpa ao acto dos ofiBciaes, que

todavia serviu para a gloria de Machado Santos, o relatório (*)

do official de marinha:

aNão quero ir mais alem sem fazer aos meus camaradas a

devida justiça.

«Republicanos dedicadíssimos de ha longos annos, vendo

uma organisação forte e que julgavam invencível, contavam

que toda a officialidade compromettida cumprisse o seu dever;

imaginavam que não se lhes exigindo o impossível, occupassem

os postos que voluntariamente tinham acceitado; infelizmente

não succedeu assim e, em vez d'um movimento victorioso, viam

uma pequena columna completamente cercada por toda a guar-

nição de Lisboa!

«N'estas condições, quem não tivesse as tremendas respon-

sabidades que pesavam sobre mim, fazia o mesmo que fizeram

os meus camaradas. O que se passava no resto da cidade? E os

marinheiros a bordo ter-se-hiam visto forçados a algum sacrifi

cio doloroso?

«Esta lembrança obrigou-me a tudo arriscar para salvar de

uma hecatombe os meus desgraçados companheiros e para não

(**) «A Revolução Portugueza» = Relatório de Machado Santos — Pa-
gina 73.
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sobrecarregar a consciência com as victimas que a minha pro-

paganda arrastara á perdição.

«O desalento toi rápido e durou apenas alguns segundos;

ninguém como eu poderia ter esperança nos soldados que enfi-

leiravam do lado do inimigo: esses soldados em sabendo que

era Machado Santos que tinham pela frenfe, não só nos não hos-

tilisariam muito, como haviam de debandar aos primeiros

tiros,

«Esta convicção só a podia ter quem directamente houves-

se tratado com elles; esta convicção só a podia ter quem com elles

andara todas as noites, durante anno e meio, sem aôrouxar um
só momento e percebendo em todos o mesmo enthusiasmo.

«Por isso o desalento nos meus camaradas é perteitamente

comprehensivel ; e o seu procedimento humano, não desejando

promover em Lisboa uma chacina, convencidos como estavam

da perda da nossa causa, obriga todos a olharem com o devido

respeito aquelles que tentaram regenerar a sua Pátria e para

isso fizeram patrióticos e dedicados estorces.

«Quando os dirigentes do partido consideravam tudo per-

dido, como o não haviam de considerar também um punhado

de GÍficiaes, vendo se (orçados a pór de parte completamente o

plano combinado, tomadas como estavam pelo inimigo as posi-

ções que os revoltosos deviam occupar? Era impossível, com os

avisos recebidos de lóra, conservar a esperança na victoria.»

Mais tarde ainda, Mactiado Santos, reiterava (•) esse pensa-

mento, procurando coUocar em logar justo, a figura do capitão

Sá Cardoso;

ttO major Sá Cardoso, um dos mais antigos companheiros

de Carlos Canuido dos Reis em trabalhos revolucionários, senão

o mais antigo de todos, n'um jornal comemorativo, do 4 de

Outubro que hontem se publicou, disse que apezard^ Republi-

ca se encontrar victoriosa, elle se considerava um vencido.

«Não tem o ilustre official motivo algum que justifique a

sua trase.

(•) «O lutransigcDteu de 4 de Outubro de 1912.
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«Tendo leito pane, até ao a28 de Janeiro» do comité de

officiaes presidido pelo chorado almirante, e tendo portanto as-

sistido ao fracasso d*um grande numero de movimentos proje-

tados. por culpa d*outros, não sua, de estranhar seria que s. ex.*

sem ter tomado parte ativa nos trabalhos da ultima organização re-

volucionaria do partido republicano, tivesse a crença dos novos

que ainda não tinham passado por cruéis desilusões, quando o

próprio Cândido dos Reis entendeu, por julgar tudo perdido,

que só lhe restava o recurso de liquidar com uma bala a sua

preciosa existência.

«Ha homens a quem um momento de desanimo não pode

macular, ao de leve que seja, a sua vida de abnegação e sacrifício.

«Essa luta tenaz, constante, que em deteza de uma causa

nobre o sr. major Sá Cardoso sustentou durante anos, lornam-

no credor do nosso respeito e simpatia, dá lhe o direito de er-

guer altivamente a cabeça e de compartilhar com todos os seus

companheiros d*armas dos louros da vitória.

«Mesmo no caso de s ex.* pensar como nós, de que a Re-

publica não é ainda como nós a idealisámos, não é razão para

se considerar um vencido, mas sim um combatente que envida

o máximo do seu exforço para melhorar a sua própria obra.»

Tinha seguro appoio a opinião.

Os capitães Aôonso Palia e Sá Cardoso, toram sem duvida

o incentivo poderoso da revolta.

Levados pela tebre de uma esperança ou pelo receio de que

recuando, em duvida tossem postas as suas convicções, não he-

sitaram no instante em que conveio proceder.

O acto da sahida de artilharia i, na madrugada de 4, toi,

evidentemente, uma sobreexcitação espiritual.

Comprovâ-o o desordenamento das marchas que todavia

conduziu a um conjuncto de pequenas victorias, ganhas mercê

de audácia e ainda da obsecção impressionista do imprevisto.

Comtudo, esse atui dimento teve o seu quê de valoroso, e não

conseguiu dcsmanchal-o em absoluto, o intuito de tuga, ao cho-

que de reflexão, como inevitável consequ.;ncia da torturante es-

pectativa de horas, sem que um auxilio fomentasse esperanças

ou um ataque distrahisse attenções.
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Resultante d'essa espera de angustia, a barricada da Rotun-
da, desconstituiuse, insensivelmente, do seu aguerrido e jubi-
loso aspecto da primitiva.

Aos deffensores monarchicos deu o acaso essa inércia de
momento, para que ella servisse ao desmantellar do toco rebelde
cavando-lhe uma semi-ruina que elles poderiam aproveitar há-
beis.

O meio era convenciona! e o destino, se por um lado facul-
tou accessos a uma acção de ganho pelas tropas, de presump-
ção affectas á realeza, desviou-lhes as attençÕes para o vislum-
bre d'uma epopéa d ouro pela democracia e, talhando o evadir
d'um rei, isolou-o d'um núcleo de sombras lealistas, como liber-
tando as para que procedessem eivadas d'csse exemplo.

O evolar dos offi:iaes da Rotunda, sob a intuição de que
ali era o perigo e sacrifício sem preito a rejubilos futuros, se-
gnifica^ o desenrolar constante d'um desmoronar de convicções
que não o symptoma flagrante d'uma nata cobardia.

Os caçitáes José Aftonso Palia e Sá Cardoso, não haviam
exitado em cumprir a promessa de iniciar a revolta.

.
O risco começou no instante em quc a sedição teve o grito

proclamador da republica.

De todo pois se lhes não pode negar encorajamento.
De outros tallava alto o seu passado de luctas.

Um d'elles era o alferes de infantaria i6, Alberto José Cae-
tano Nunes Freire Quaresma.

O sertão da Africa, lhe assignalou os feitos, a ponto de, pe-
las campanhas de i9o7 no sul de Anoola. ter o seu nome in-
ciuido na ordem n.« 24, publicada na «CoUecção das Ordens do
Exercito do anno de I910» (Parte não official)— «Lisboa
19 10», pagina 3o7, como louvado «pela notável serenidade e
valor como conduziu o seu pelotão na difficil marcha de regresso
no combate de 7 de Setembro.»

Era então alteres da i.« companhia europea de infantaria
de Angola e pelos combates em terras inhospitas, lhe foram
collocadasao peito as insígnias dos graus de cavalleiro e oflBcial

da Ordem da Torre e Espada, inherente ao «Valor, Lealdade e
Mérito.»
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Outro, íôra também notável na guerra contra os Cuamatos.
Era o tenente Alberto da Silva Paes.

Este, íazendo então pai te como tenente da lo* companhia
indígena de iníaniaria de Moçambique, tivera pela mesma or-

dem n.» 24 o louvor apela coragem com quesupportou o íogo»

sempre de pé Junto da metralhadora e pelo modo como dirigiu

o funccionamento d'esta)).

Deve-se estabelecer assim uma correlação entre a revolta e

a tuga.

A nevrose que conduziu ao encetar agitado da acção belli-

ca, íoi a nevrose disfarçada talvez em endémica desesperança»

que conduziu ao remate inglório do abandonar do campo, na

justa hora fixada para os virtudes abalos da coroa mal defíendida»

No fim, e como base de ignota intenção, patentear-sehia a

Providencia decretando o abater de uns, os que de roldão mar-
chavam á ventura, a caminho da luga, apoz de roldão ter enve-

redado pelo caminho da victoria,— para enfeixar em grinaldas

de louro, do louro dedicado aos heroes, quem de momento,
íruia a simples subalternidade d'um feito de rebeldia : Machado
Santos.

Se este, nos primeiros momentos da revolução, teve para

com esse alijar de responsabilidades em hora de perigo, um evi-

dente desenfado, com origem, talvez na situação de suprema
preponderância que a fuga dos officiaes lhe creou, já um d'elles

o capitão José Affonso Palia, e contrariamente á attitude serena

dos outros, não hesitou em, mais tarde, ante o parlamento, er-

guer a voz expondo a negação de existência de revolucionários

civis.

Para incidente serviu esse discurso, logo notabilisado pelos

successos a que deu origem.

Entrando em discussão («) dois pareceres para reconheci-

mento da authenticidade de dois revolucionários, pelos senado-

res José Martins Cardoso e dr. João de Freitas, íoi posta em des-

taque, a conveniência de entravar o apparecimento de novas pe-

tições.

(*) 21 de Janeiro de 1912.
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Como base se apresentou a insufficiencia de provas de ser-

viços prestados á revolta e o crescido numero de peticionários,

«pela generosidade excessiva com que o parlamento acolhera pe-

didos d'aquella natureza.»

Constituíram essas declarações o incentivo para as phrases

(») perturbantes do capitão Aftonso Palia, a esse tempo egual-

mente senador:

oSr. Presidente: ha muito tempo que eu tinha jurado a

mim mesmo não tratar deste assumpto, mas como agora o Se-

nado se está relerindo a revolucionários civis, apenas vou con-

tar uma historia e mais nada. Em minha casa apareceu um
individuo dizendo que tinha sido revolucionário civil, submet-

ti-o a um exame, perguntei lhe onde tinha estado. Falou pri-

meiro da Rotunda. Deixe-me dizer a V. Ex.* que poucas pessoas

conhecem bem a historia destes revolucionários civis como eu.

«Eu vi que ele não tinha estado na Rotunda. Perguntei-lhe:

entrou no Corpo de Marinheiros? Respondeu-me afirmativamen-

te. Perguntei-lhe a que horas tinha sido a abordagem do «D.

Carlos». Disse me que do meio dia para a 1 hora. O sr. Parrei-

ra que diga a que hora toi.

«Ora este individuo havia-me sido apresentado pelo meu
amigo Cordeiro Júnior. Eu fiz parte da commissão de petições

da Camará dos Deputados. A principio adoptei o sistema de os

submeter a exame. Evidentemente seria esta a melhor lorma de

reconhecer os verdadeiros revolucionários. E' claro que quasi to-

dos ficavam reprovados. Mas depois, como alguns dos meus col-

legas dissessem que, quando provassem com documentos seria

o suficiente, em vista dessa decisão desisti desses exames, e te-

ram aprovados um grande numero de revolucionários civi?.

«E bom é de saber-se que no dia 4 de Outubro não havia

revolucionários civis; mas depois no dia 5, quando pelas 2 ho-

ras toram distribuídos 8000 pães, os revolucionários eram já

tantos, que um revolucionário autentico, que lá estava, ficou

sem pão por já não chegar. Ha documentos em que se prova

(*) «Diário da8 Sessões do Senado» = «29» Sessão ordinária do 3 » pe-
riodo da l.» Iegi3latura=1912-1913=em 21 de Janeiro de 1913» — Pagina 9
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que no dia 4, pouca gente havia na Rotunda, e que havia pe-

ças que lá estavam apenas com um artilheiro. Agora permita-

me V. Ex." que acrescente o seguinte : alguns militares que es-

tiveram na Rotunda, que trabalharam pela causa da Republica,

se acham, hoje, no maior abandono, porque sendo militares

n*aquella occasião deixaram de o ser, e estão hoje completamen-

te na miséria. Conheço nestas condições um a quem tenho so-

corrido por diversas vezes. Pois para. esses, Sr. Presidente, ainda

ninguém teve a lembrança de pedir para lhe dar qualquer

cousa.»

O senador Martins Cardoso, como que prevendo eventuali-

dades, fez salientar não haver duvidado da qualidade de au-

thenticidade dos revolucionários, embora afirmasse o seu cons<^

tante apparecimento, não sendo de extranhar que, com a bene-

volência parlamentar outros íossem surgindo.

Para arrostar com a tempestade apenas em campo (ícou e

talvez pelo seu acto da Rotunda, o capitão Aflonso Palia.

Surgiram desde logo es clamores dos revolucionários civis,,

não poupando o pormenor da tuga na manhã de 4.

Ao crescente protesto, julgou útil o capitão Palia, retroceder

na opinião que manifestara verídica, encarada sob o aspecto da

avalanche súbita de rebeWes de apoz-victoria, mas de mera

phraseologia quanto á allegada talta de revolucionários.

D'ani novo discurso, onde, reivindicando-se para os insur-

rectos de Alcântara um logar primacial, golpeada de novo era

a coragem dos da Rotunda, emergindo apenas como mais notá-

veis vultos, os 17 detentores dos o£Bciaes de artilharia i,

com Armando Porphirio Rodrigues, o chefe João de Moraes

Carvella, e o negociante de vinhos no Beato, Jorge de Carva-

lho.

N*uma vontade de diminuir as impugnações dos interfe-

rentes na sedição, talvez menos intencionalmente, ellas foram

accirradas n'esse discurso, seguido de pormenores interessantes

contidos nos documentos lidos em plena camará : («)

(*) A parte inicial d'este discorso foi já transeripta a paginas 272 da
presente volume.
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«Sr. Presidente: o bairro que maiores serviços prestou á

revolução republicana toi Alcântara

«Os revolucionários civis dê se bairro entraram no corpo de

marinheiros, e um outro grupo toi destinado a infantaria

n.° 2.

«Ora este bairro pobre, na sua maioria de operários, coope-

rou, brilhantemente, no movimento revolucionário. Esses ope-

rários, misturando se com os marinheiros, embarcaram coiajo

sãmente^ para os navios, tomando parte na abordagem ao a D.

Carlos».

«Ora, eu devo dizer a V. Ex.% que esta abordagem foi prin-

cipalmente Icita por um grumete artilheiro, chamado José Mal-

ta, d'um altíssimo valor, um dos primeiros revolucionários de

5 de Outubro, pela sua audácia e decisão.

«Essa abordagem toi efectivada por 40 civis e 10 mari-

nheiros.

«Dizer-se, portanto, que na revolução não entraram elemen-

tos civis é uma cousa que não faz sentido, nem se pode admitir.

cMas, Sr. Presidente, o que eu quero frisar e desejo que fi-

que bem assente, é o seguinte:

«E* que tendo eu pertencido á illustre commissão de peti-

ções da Camará dos Deputados, essa commissão, até Julho do

anno passado, só tinha recebido duas reclamações da gente de

Alcântara, que tanto concorreu para o bom êxito da Revolução.

Note V. Ex", somente dois; porque os demais pode dizer-se que

se sumiram na actividade do seu trabalho e nas preoccupações

da sua vida, sem virem aqui pedir qualquer recompensa.

«Note-se este tacto, que é importante.

«Da gente do bairro de Alcântara, que, repito, tanto coope-

rou na proclamação da Republica, até Julho do anno passado

apenas duas reclamações se apresentaram.

«Agora permitia-me a Camará que eu leia alguns relató-

rios para d'um modo resumido se ver o que, efectivamente, toi

o movimento da Rotunda.

«Passo a ler o relatório do tenente Mathias dos Santos, ao

tempo da revolução 2.* sargento de artilharia i, e sem duvida

um dos principaes elementos da Revolução.

VOL. Hl — K.. ^^
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«Eu tenho aqui alguns documentos e desejava informar o

Senado acerca do conteúdo d*elies.

«Documentos da natureza dos que passo â expor tenho tal-

vez uns cento e tantos ; mas os que vou ler são quatro, e isto

basta para de momento, scientificar o Senado do que occorreu.

Como já disse, este primeiro é de Maihias dos Santos.

a A. fim de que s verdade se restabeleça cumpreme decla-

rar que eu procedi desde que acampamos na Rotunda por meu

próprio critério sem haver nenhuma direcção superior, quando

precisava de munições mandava-as buscí»r ao quartel, e quando

queria qualquer outro entendimento mandava perguntar ao

primeiro sargento Encarnação, entendo em minha consciência

que desde a retirada dos Srs. officiaes nunca mais ouve direc*

çâo superior, sem ser aquella mútua combinação entre os sar-

gentos que comandavam as suas tropas, mas cada um fazen-

do o que muito bem entendia.

«Chegados ao quartel fiquei surprehendidopor me dizer que

nos promoviano a officiais, quando na propaganda nos diziam

o contrario, o que nós de boa vontade aceitávamos.

«No dia immediato surprehendo os Srs. Brito Camacho e

Machado Santos a lazerem promoções a seu talante e reconhe-

cendo que se estavam tazendo graves injustiças, dando altas gra-

duações a quem as não merecia, e deprimindo outros que tan-

to produziram, eu indignado, puchei da pistola que tinha ao

lado pedi licença e mettime no assunto, dizendo a estes se-

nhores que até ali tinha sido republicano, e que se, se não fi-

zesse justiça, que me taria anarquista prático; estes senhores

atrapalhados aconselharam-me prudência, e então o Sr. Macha-

do Santos começou a talar de mim ao Sr. Brito Camacho e eu

enjo-do com taes procedimentos retirei me e íui para minha

casa onde permaneci três dias sem mais voltar ao quartel, —
Mathias dos Santos, segundo sargento de artilharia n,° i da 4.*

bataria.»

«Vamos agora ao segundo. E' o relatório de José de Lima.

Ouça a Camará.

«Declaro que tendo pertencido ao regimento de infantaria
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l6 fiz parte do movimento revolucionário de 191 o que implan-

tou a Republica.

«Guiado pelo cabo Correia, á hora indicada começou o mo-

vimento.

«Passado um quarto de hora appareceram os civis com o

Machado Santos^ que estavam no Centro de Santa Izabel á es-

pera que o regimento se revoltasse, entraram pela porta da ar-

recadação regimental que previamente nós tínhamos desapara-

íuzado para que não houvesse resistência na entrada.

«Pouco depois, o Sr. Machado Santos desfralda uma ban-

deira republicana e deita a tugir pela parada íóra, grilando

:

«Rapazes fujamos todos para artilharia i que vem ahi a guar-

da municipal», e assim fomos de enchurrada a correr para ar-

tilharia, a ponto d'alguns nos perdermos no caminho, dando o

resultado de irem uns pela Cruz das Almas, outros pehs Amo-

reiras, indo todos acoitar se no regimento de artilharia 1 que a

essa hora já estava revoltado.

«Saiu com a primeira força a artilharia, tivemos fogo na

Rua Ferreira Borges, eni seguida voltámos para trás, juntámos

todos com a restante artilharia na Rua de S. João dos Bemca-

sados, e tomos para a Rotunda, tivemos togo na Rua das Amo-
reiras, na Rua Alexandre Herculano e Rotunda antes do rom-

per da manhã.

«Depois disto ficámos em completo socego; sobre a manhã
correu o boato de que ninguém mais tinha adherido, nem Ma-

rinha nem Exercito, nem povo^ e por esta altura começaram a

desaparecer os soldados e o pouco povo que ahi havia, apenas

ficando os garotos dos jornaes a brincar com as muares e por

cima das peças e alguns militares.

«Eram proximamente 10 horas da manha quando estava

tudo no mais completo í.bandono e sem governo, começámos
então os poucos soldados que lá havia a subir para a Feira de

Agosto onde nos apoderámos das barracas de comes e bebes, e

cervejarias com doces, sendo o maior desperdício na barraca

das garrafas^ onde havia approximadamente 1 :5oo garrafas,

chegando a correr o vinho pelas valetas e aos cascos de vinho

d'outras barracas próximas abríamos as torneiras e bebíamos, a
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ponto do liquido correr pelas ruas, apparecendo alguns homens
estendidos em completo estado de embriaguês, assim como a

vadiagem que bebia á descrição até cair.

«Na noite de quatro não havia quasi ninguém na Rctunda
nem civis, nem militares, quando muito em todo o parque

Eduardo VII e a Rotunda não haveriam entre militares e civis

40 a 5o pessoas; nunca íoi batida a Rotunda e o parque a não

ser pela artilharia de Couceiro, dando a nossa artilharia muitos

tiros, talvez, digo, tiros com balas simuladas por brincadeira

para passar o tempo e aterrar as tropas que estavam no Ro-

cio,

«Declaro que tendo lido algumas passagens do relatório do

Sr. Machado Santos, relativas a infantaria 16 e á Rotunda as

reconhecesse redondamente mentirosas; na Rotunda não tornou

a haver mais fogo como cile diz e sustenta, e de infantaria 16

lambem é falso tudo quanto elle diz. E' pena que tanta

patranha se publique e não haja um homem de juizo que inda-

gue a verdade.— José de Lima, ex-primeiro cabo de infantaria

n." 16 (com o curse de segundo sargento) n.» 27 da 3.* com-

panhia do 2.° batalhão, morador na rua de Campo d'Ourique,

n° 25.» ()
Eram até ponto baseadas em verídicos successos as accusa-

çÕes.

O espelho da desorientada altitude, fora descoberto ás pri-

meiras horas da victoria, pelas reclamações dos feirantes acam-

pados no local escolhido para poiso dos revolucionários.

A imprensa salientou-as assim: (*•)

cDas quatro barracas com garrafas para jogar argolas, exis-

tentes na feira de Agosto, desappareceram durante os dias da

revolução, l:3oo garrafas, além d*aquellas que expontaneamente

fcram franqueadas pelos respectivos feirantes aos officiaes e

praças.»

Evidenciadas foram ainda exigências e ameaças: (••*)

(*) aDiario das Sessões do Senado» = n32* Sessão ordin&ria do 3.» pe-

ríodo da 1.* legislatura em 24 de Janeiro de lU^»—Pagina 'à.

(**) «O Século» de 7 de Outubro de lí^lO.

(***) «O Diário de Noticias» de 7 de Outubro de 1910.
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«Os íeirantes que no primeiro dia de combate generosa-

mente oflertaram aos soldados todos os mantimentos que estes

desejavam, queixam-se dos importantes valores perdidos pelo

saque leito pela gatunagem, e por umas vinte praças de infan-

taria e caçadores que andaram exigindo tabaco e vinho, amea-

çando os feirantes de morte.

«E' pois lamentável este tacto e estamos cônscios que o go-

verno provisório da Republica não deixará de attender cons-

cienciosamente uma exposição que lhe será entregue depois de

se reunirem os mesuios, pelo meio dia de segunda feira próxi-

ma, na sede da Associação de Classe dos Trabalhadores de Im-

prensa.»

Se a estas allegações desmentido formal não houve, largos

protestos ergueram as affirmativas sobre a nãò assistência e fal-

ta de coragem dos civis.

A contradictar o capitão Affonso Palia vieram á imprensa,

o «Comité de Resistência Exira-Muros», os revolucionários Jo-

sé Pereira de Araújo, Francisco da Silva Passos, Américo de

Oliveira, o fabricante de explosivos José Nunes, José Domingos

Lopes, o marinheiro do «S. Raphael» Custodio das Dores e

José Augusto dos Santos.

Vejamos a deíeza dos dois últimos. (*)

Dissse o primeiro

:

«Sr. Redactor.— Peço a v. a fineza de me dispensar meia

dúzia de linhas no seu muito lido e apreciado jornal, a fim de

rebater umas asserções feitas na sessão do Senado, de ante hon-

tem, pelo senador capitão de artilharia sr. Afíonso Palia.

«Sua ex." aífirmou que na Rotunda «não houve revolucio-

nários civis». Esqueceu-se, porém, aquelle senhor de que os re-

volucionários civis se bateram em diversos sítios da capital, no-

meadamente em Alcântara, e que, portanto, não são só os da

Rotunda que podem ter a classificação de revolucionários!

«Gomo pôde aquelle illustre senador saber se houve cu não

revolucionários civis na Rotunda nos dias 4 e 5 de Outubro, se

sua ex.% segundo me constay,d*4lÍ se ausentou na madrugada

de 4, para parte incerta? ,í.Uti<A

{*) «As Novidades» de 27 de Janeiro de 1913.
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«(A maioria d*esses modestos servidores da Republica en-

contram se ainda hoje, apesar de approvados pelo Congresso

para empregos compativeis com a sua instrucçãoe capacidade,

ao desamparo e lucrando com a miséria.

«Se todos os chetes revolucionários podessem prestar infor-

mações como as que prestou, na primeira casa do Parlamento

o sr. Palia, com certeza os revolucionários continuariam á min-

gua de soccorros, porque, de «visu»^ elles nada poderiam di-

zer.

«Felizmente, para nós outros, alguns chefes houve que, até

á proclamação da Republica se conservaram no seu iogar e do-

deram attestar quaes os serviços prestados por esses que hoje

apenas reclamam um minguado pão com que possam, até cer-

to ponto, minorar a sua triste situação.

«Desculpe-me, sr. redactor, este desabafo, mas não me con-

sente o meu espirito e a minha camaradagem ver os meus ca-

maradas postos á margem por quem tinha por dever indecli-

nável ser o primeiro a por elles pugnar.— De v. ex.^— Cus-

todio das Dores— (Marinheiro revolucionário)

Reiterou o revolucioHario José Augusto dos Santos:

«Sr. Redactor das Novidades:— Rogo a fineza da publi-

cação dos esclarecimentos que seguem:

«O sr. senador Josc Aflonso Palia, querendo no Senado,

dar largas á sua veia oratória, veiu, á mingua de assumptos

amesquinhar os revolucionários civis que, na revolução de Ou-
tubro, se bateram em defeza da Pátria e da Republica. Só hoje

tive conhecimento de que, na sessão de hontem, o si. Palia se

havia retratado, como que impondo as culpas para os tachy-

graphos da Camará. . .

«Pois bem. Eu, que sou revolucionário civil, que me bati

com toda a força do meu braço e com toda a energia do meu
coração, não posso e não quero deixar passar as affirmações

gratuitas do sr. senador, informações que, apesar do seu reira-

tamenio de hontem, ainda ficam de pé, porque é bem conheci-

do o dictado «Um beiju não leva uma bofetada».

«Mas onde estava o sr. Palia, que não viu os revoluciona

rios civis?
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«Eu posso dizer ao sr. Palia onde eu estava; estive ás por-

ta das armas do quartel da Graça, onde incitei o regimento a

vir para a rua defender a Pátria. Estive em commissâo de ser-

viço revolucionário no quartel general, como prova a copia de

um documento que na sua mão tem o illustre senador e que

n*esta occasião peço me devolva.

aOnde estava então o sr. Palia? Eu estive serrtpre batendo-

me ao lado dos meus camaradas civis e militares e n'essa occa<

sião eu tive a magua de vêr um official revolucionário despir a

sua tarda, vestir um fato de civil, umas botas emprestadas e

desapparecer n*um automóvel, para depois de proclamada a re-

publica, apparecer como um heroe! Não viu isto também o il-

lustre senador?

«Eu baii-me e d'isso tenho prova n'um singelo documento

firmado pelo commandante da Rotunda sr. Machado Santos. Ba-

ti-me pela Pátria e na defeza da Republica. Eu tenho emprega-

do a melMor da minha energia, só por amor da Republica e

nunca na mira de galões que os não posso ter, porque não sou

militar, nem de empregos, porque os não quero, deixando os

para aquelles que nada fizeram e nada tazem.

«Eis a minha defeza e também a defeza dos meus camara-

das civis, cujo numero se não limita ao quatro nomes de ami»

gos a que hontem o sr Palia se referiu no Senado. E mais não

digo, deixo as apreciações e os commentarios a quem os quizer

lazer*

«Pela publicação d'esta carta muito grato fica o vosso ami-

go, José Augusto Santos, sjc travessa de S Domingos, 3 1-2.°

esquerdo.»

Já então o cfiBcial dera como insufiBcientemente interpreta-

das as palavras ditas no Senado e quando a imprensa (*), como
reflexo do pensamento dos envolvidos na revolta, frisava que as

desculpas dadas na camará pelo sr. Aflonso Palia ainda mais
os revoltaram, tendo sido opeor a emenda que o soneto.»

D'ahi ainda o facto da procura (-•), na Camará, do senador

(*) «Ap Novidadesu de 27 de Janeiro de 1?13.
(**) 2'i de Janeiro de 1913.
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por uma commissão de revolucionários, para esclarecimento das

phrases parlamentares, só saiisteitos ante a resposta do capitão

Palia que, explicando as palavras proferidas no Senado as deu

de novo por mal reproduzidas, accrescentando enconirar-se sem-

pre prompto a dar o seu concurso aos combatentes de Outu-

bro.

Colheu mais a ultima promessa do que a allegada péssima

interpretação, das palavras do official, aliás fixadas nos annaes

parlamentares na ordem de ideias que tantos desagrados leva-

ram aos insurrectos de Outubro.

O incidente, todavia, por liquidado se contou.

Toda a polemica serviu, porém, para que a luz incidisse so-

bre esse apavorado aspecto da Rotunda ás primeiras horas da

manhã de 4 de Outubro.

De fado definida esteve a existência de revolucionários nos

vários locaes de corr.bate, embora mais tarde, o reduzido nume-

ro de denodados se visse infinitamente augmentado, mercê da

ganha victoria e do passado perigo.

Confirma-oegualmente Machado Santos no «Preambulo» do

seu relatório publicado em 19(1:

«O historiador que mais tarde desejar íazer a historia da

revolução de 19 10 em Portugal, encontrará no nosso modesto

trabalho, Verdade e Justiça, mas para o poder aproveitar, care-

ce de o ler com muita attenção, porque não se occuliando trai-

ções, desânimos e defeitos dos homens, nenhum d*esses actos

tem o relevo que á simples vista os faça notar. Depois da pro-

clamação da Republica, os heroes e os organizadores da re-

volução cahiram sobre o Paiz como nuvem de gafanhotos. O
Governo Provisório tomouos a serio e os verdadeiros foram

postos de banda. Seria caso virgem na historia não succeder

assim. O nosso relatório dcsmascara-os^ porque, no momento da

acção, ninguém sabe onde se esconderam »

O scenario de desvairo sendo pois verídico, é egualmente

lógico.

A ordem cm revolução é como que a irrisória tentativa de

antepor á invasão do mar um gradeado: a agua escoa se e en-

novella-se, avança e troça do simulado obstáculo.
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Conjugado com a talta de auxilies externos esteve o aliás na-

tural espectáculo de indisciplina.

A insurreição cortando a, não podia gosar uma unitária von-

tade.

Os galões desappareciam, para a soldadesca, transforman-

do os seus possuidores no mero aspecto de chefes de sedição.

Era a egualdade perante o mutuo caso de revolta.

O choque da perda de torça, com o conhecimento do aban-

dono e da attitude dos regimentos, que, por de espectativa mais

terrível se aflfigurou, produziu o crescente desejo de deixar o em-

brionário campo de ruina e de desavenças.

Como precedente ao evolar da peonagem deu-se assim a

«balada dos officiaes.

Devera-lhes a revolução porem o mais difficil da tarefa : os

passos de inicio, o impulso, a sabida, c arremesso para a lucta

da:> dezenas de homens que, a tudo dispostos, já recuar não qui-

zeram.

Reconheceu-o a Republica victoriosa, que quiz, ao seu pro-

clamar, agraciar os foragidos da Rotunda, com o premio devi-

do a quem se descrente foi ao brilhar do sol rutilo sobre as tro-

pas formadas á illusoria ordem da Monarchia, bem crentes ha-

viam sido, durante as sombras da madrugada, rasgando cami-

nho seguro aos continuadores da sua abandonada obra.

Assim, o governo provisório, em conselho de ministros de

14 de Dezembro determinava, pelo seguinte decreto, as promo-

•ções, desde 5 de Outubro, dos ofiBciaes da Rotunda :

«Pela leitura atienta dos relatórios que teem sido entregues

pelos chefes e dirigentes militares do movimento revolucioná-

rio de 4 e 5 de Outubro ultimo, pôde o Governo Provisório da

Republica Portugueza formar seguro e completo juizo, não só

sob as successivas fases e episódios principaes d'esse movimento,

mas também acerca da conducta de todos aquelles que n*elle

mais se notabilizaram e bem merecem da Republica, pela pa-

triótica dedicação, coragem, fé, intelligencia e enthusiasmo co-

mo por esta santa causa se sacrificaram, pondo em risco a sua

liberdade, a sua posição social e até a própria vida.

«D'esse valente grupo de beneméritos se destacam, em pri-
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meira plana, sete ofiBciaes que, com o commissario naval Antó-

nio Maria de Azevedo Machado Santos, pela sua intervenção a

tempo e pela sua attitude exaltada e enérgica mais contribuí-

ram para o triumpho alcançado pelo movimento insurreccional

de 4 e 5 de Outubro ultimo.

«Ao lado dos otãciaes, justo é destacar e premiar também
as praças de pret que com elles patrioticamente collaboraram,

bravamente acamaradados todos nos esforços para um ideal

commum.
«Tomando na devida apreciação os factos occorridos, o Go-

verno Provisório da Republica Portugueza taz saber que, em
nome da Republica, decreta, para valer como lei, o seguinte:

«Artigo i.° São considerados promovidos na data de 5 de

Outubro ultimo

:

ftA tenente coronel o capitão de artilharia José Affonso

de Palia.

«A major o capitão da mesma arma Alfredo Ernesto de Sá

Cardoso.

«A capitães os tenentes de infantaria Jayme Augusto Pinto

Garcia, Manuel Luiz dos Santos, Alberto d« Silva Paes e Al-

berto José Caetano Nunes Freire Quaresma e o alteres de arti-

lharia Alberto Camacho Brandão.

«A tenente almoxarife, sem prejuizo de antiguidade, o i.°-

sargento de artilharia i Cândido Augusto Gonzaga Pinto.

«São também considerados promovidos, sem prejuízo de

antiguidade e na data de 5 de Outubro :

«A i.»' sargentos os segundos sargentos da 2.^ bateria de

artilharia 1 Arthur do Rego e da 3.^ bateria do mesmo regi-

mento Carlos Marques Alexandre, o soldado da companhia de

telephonistas do regimento de engenharia Virgiiio Maria da En-

carnação c o primeiro cabo reservista da companhia de saúde,

António Mendes Gomes. A segundos sargentos os primeiros ca-

bos da 6* bateria, Domingos Simões e José Francisco Tavares,

da 3." Pedro Vieira Baptista Machado, da 4.^ Joaquim Correia

Alberto, todos de artilharia.

«A primeiro cabo, o soldado 17 do mesmo regimento An»

conio Francisco Gravata.»
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Todavia, latente estava já a essa hora a questão das promo*

çÕes, e desde logo se annunciou uma renuncia.

E, de tacto, a ordem do exercito n.° 1 1, de 17 de Dezem-

bro de I91O, era declarada sem tfleito e substituida por outra

(21 de Dezembro de 19 10): (*)

«Por determinação do Governo Provisório da Republica

declara-se sem côcito a Ordem do exercito n.° 1 1, de 17 do cor

rente mez, sendo substituída, para todos os effeitos, pela presen-

te da mesma data:

«Pela leitura attenta dos relatórios que teem sido entregues

pelos chetes e dirigentes militares do movimento revolucionário

de 4 e 3 de Outubro ultimo poude o Governo Provisório da Re-

publica Portugueza íormar seguro e completo juizo, não só sob

as successivas íases e episódios principaes d'esse movimento^

mas também acerca da conducta de todos aquelles que n*elle

mais se notabilizaram e bem merecem da Republica.

«D'esse valente grupo de beneméritos destaca-se um peque-

no numero de otâciaes, que pela sua intervenção a tempo e pe-

la sua attitude exaltada e enérgica na preparação e execução

inicial do movimento, muito contribuíram para o triumpho al-

cançado por tão justa e legitima causa. Mereciam estes otííciaes

uma recompensa bem expressiva, que publica e solemnemente

prestasse homenagem aos seus méritos, e que tosse a expressão

otficial, para com elles, dos sentimentos da Pátria reconhecida.

Constando porém ao Governo Provisório que os alludidos offi-

ciaes se recusariam, por um espirito de nobre isenção, a accei-

tar a recompensa que naturalmente correspondia ao seu prova-

do valor, tendo já afiBrmado esta recusa em documento destina-

do á publicidade, resolveu por unanimidade limitar-se simples-

mente a louval-os.

c(Âo lado dos ofiBciaes, justo é destacar e premiar também
as praças de pret que com elles patrioticamente collaboraram

bravamente acamaradados todos no estorço para um ideal com-

mum.
«Tomando na devida apreciação os factos occorridos, e em

(*/ nLeglslação Portugueza» de 1910=Volume 2.''=Pagina 170.
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vista das considerações anteriores, o Governo Provisório dn Re-

publica Portugueza taz saber que, em nome da Republica, de-

creta, para valer como lei, o seguinte :

cArt. I.* São louvados, o capitão de artilharia José ASonso

de Palia, o capitão de artilharia, Alfredo Ernesto de Sá Cardo-

so, os tenentes de infantaria, Jayme Augusto Pinto Garcia, Ma-

nuel Luiz dos Santos, Alberto da Silva Paes, Alberto José Cae-

tano Nunes Freire Quaresma, e o alferes de artilharia, Alberto

Camacho Brandão, pela patriótica dedicação, coragem, té, intel-

ligencia e enthusiasmo com que collaboraram para a implanta-

ção da Republica Portugueza.

«Art. 2° São considerados promovidos na data de 5 de Ou-

tubro ultimo:

tA primeiro sargento, o primeiro cabo reservista da com-

panhia de saúde, António Mendes Gomes. A segundos sargen-

tos, os primeiros cabos, n.^ 17 da 3.* bateria, Guilherme Fran-

cisco Gravata, n.° 19, áá 3.^ bateria, Pedro Vieira Baptista Ma-

chado, n.° 34 da 4,* bateria José Ignacio Tavares, e n.» 36 da

6.° bateria, Domingos Simões, todos do regimento de artilha-

ria n." i; e o soldado da companhia de telephonistas do regi-

mento de engenharia, Virgílio Maria da Encarnação.

«A primeiro cabo, o soldado n.° 12 da 3." bateria do regi-

mento de artilharia 1, Manuel dos Santos.

«Determina-se portanto que todas as auctoridades, a quem
o conhecimento e a execução do presente decreto com lorça de

lei pertencer, o cumpram e íaçam cumprir e guardar tão intei-

ramente como nelle se contem.

«Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,

publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da Republica,

em I 5 de Dezembro de i9io»— Joaquim Theophilo Braga—
Aâonso Costa— José Relvas— António Xavier Correia Barre-

to— Amaro de Azevedo Gomes— Bernardino Machado— Ma-

nuel de Brito Camacho. ^

Não passou pois sem embaraços e sem questiúnculas, o «de-

sideratum» governativo sobre prémios, e que depois analysare-

mos em todos os fios da extensa teia de escuro enredo.

O capitão José Aflonso Palia, sentar-se-ia na cadeira de se-
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nador, d'onde desnudou, em parte, o occulto scenario da Rotun-

da ao alvorecer do primeiro dia de rerolta.

O capitão Sá Cardoso, viria, lance ganho (7 de Outubro de

1910) ao cargo de chefe do gabinete do i.* ministro da guerra

da Republica, coronel António Xavier Correia Barreto.

Volvamos porem agora ao acampamento revolucionário da

Avenida, onde o sol, coroando-o, envolvia no mesmo abraço de

ouro, crentes e desilludidcs, receosos e encorajados, e com as

dedicações e os desinteresses o não amplo campo de ambição e

de intrigas.



XIV

A situação na Rotunda aos primeiros momentos da faga — Da ener-
gia ao esmoreclmento. = Esboça se a questão Machado Santos.
Gonzaga Pinto e a campanha contra o commissarlo naval.—Amé-
rico de Oliveira.=Ls nove sargentos da Rotunda.—Do esmoreci •

mento á crença.

abalada de desalento dos ofiBciaes, desapparecen»

do a pouco e pouco, não trouxe, de principio,

esmorecimentos.

Ainda os combatentes civis vociíeravam im-

precações contra os íugitivos.

Âquelles não eram muitos, mas insuflavam

animo. Machado Santos, teve assim, de instante,

um proseguir d*cssa íé em melhores horas, de confiança na execu-

ção da prorcessa de quantos haviam jurado reivindicar a causa

da Republica.

Ficou pois.

Quando os outros viram catastrophes, elle teimou e já n'es-

sa attitude foi heroe, como o é aquelle que conhecendo o perigo,

o espera, solcmne e firme, no contraste flagrante aos esquivos a

contingências mal definidas.

Decorridos os momentos de nevrose, a calma succedendo á

irritação pelo abandono, o olhar circumvagando pelo acampa-

mento semi-desamparado dos civis, seguindo o exemplo dos aga*

loados, percorrendo febril a quasi desorganisada linha dedefcza,

é que Machado Santos reconheceu o peso exhorbitante da he-

rança de que, por querer, tomara posse.
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Todavia, aguardou, por espaço largo, que a sua recusa de sa-

bida do acampamento, tivesse a influencia benéfica de attrahir

novos auxiliares.

Debalde os esperou.

Em redor, a quasi completa dispersão.

O espectáculo assombrou e perturbou.

A esperança só é firme quando a descrença se não apresen-

ta a degladial a.

A' febril intuição de uma victoria succedeu a não menos fe-

bril crise previsionante de uma embuscada onde de motu-pro-

prio cahira.

O sonho de crescer aos oltios de um povo de sacrificados,

descambou n'um hórrido pesadello de queda em abysmo incom-

mensuravel.

A alma humana tem d'essas transições.

De relâmpago se antevêem glorias e de relâmpago se íorma

o cahos, o indeciso, o receio em ^olta d*essa entresonhada au-

reola de grandíloqua magestade.

Sahindo d'e5sa visão de se mostrar ao mundo o sustentácu-

lo firme d*uma revolta, ficando quando outros tugiam, eviden-

ciando energias quando vanos só patenteavam fraquezas— en-

trou no campo da humana fragilidade.

De gigante baixou se, pessoalmente, á classe dos venci-

dos.

Não era de admirar.

Concretisava-se emfim a pressão espiritual do exemplo e do

martellar incessante sobre as probabilidades de uma derrota se-

guida de uma hecatombe, de uma espectativa como preliminar

de lance decisivo e d'uma traição como complemento a inúteis

abnegações.

Do exaspero de uma situação mal definida surgiu uma aper-

tada teia, onde,á ganha victoria, por descontentes se pretendeu

rodear Machado Santos.

D*esses instantes que se seguiram ao desapparecimen^o dos

officiaes se fez singular descripção, apresentada pelo i.° sargento

Camillo Augusto Gonzaga Pinto, em livro de sua assignatura: (*)

(0) «Memorias da Revolução—Na Rotunda—Em artilharia 1—No Par-
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«Casualmente encontratno-nos com Machado dos Samos,

que andava preoccupadissimo e desanimado também. Passando

o seu braço em torno da nossa cintura, diznos:

« — Estamos de todo perdidos. Isto é uma desgraça como

o 3i de Janeiro. O melhor é irmonos todos embora ou entre-

gar*se a gente.

«Respondemos: Emquanto tivermos uma pistola e cargas

não nos entregaremos. De resto, tanto se soflre assim como

não.

« — Mas os officiaes abandonaram o campo, exclama o sr.

Machado dos Santos,

« —
^ Não sei, repuzemos, ainda ha pouco estivemos íallando

com o capitão Palia e, por ordem d'elle, vamos guarnecer a pa-

rada do quartel.

«Concluímos a nossa palestra com Machado dos Santos,

lembrando que talvez tosse bom e desse resultado se um grupo

de civis e militares descesse á Avenida e tosse convidar as tor-

ças do Rocio a adherir á Republica.»

Procuram authenticar esse dialogo de incitamento á tuga e

ainda a sua execução junto dos paisanos e da soldadesca, os de-

poimentos dos revolucionários militares de artilharia i, Altredo

da Silva Lucas, Antcnio Teixeira Cutelé, Francisco Ernesto Lo-

pes, António de Sousa, Raul de Figueiredo, Ernesto Armando

de Albuquerque, José Ignacio Tavares, Guilherme Francisco

Gravata, Arnaldo Augusto Quintas, e dos civis, Manuel do

Nascimento Pereira e Julião da Silva Pinto. (*)

Assignalam todos elles uma attitude de total desanimo da

parte do commissario e se o clarim Ernesto Armando de Al-

buquerque, o cita, «no meio da Rotunda, muito cheio de medo,

com os olhos muito esgaseados, com apparencia de quem quer

tugir», o 2.° sargento José Ignacio Tavares diz: (<•)

que Eduardo VII=:ReIatorio do sargento revolucionário de artilharia 1, Gon-
zaga Pintoii>=Pagina 42.

(•) «Memorias da Revolução», já citadas, paginas 43 a õl.

(**) A declaração transcripta no relatório de Gonzaga Pinto não cor-

responàe textualmente á que o mesmo sargento facultou para publicação no

«Munilo» de 22 de Fevereiro de 1911.
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«Declaro que prestei juramento, á sahida do regimento,

para a implantação da Republica, na noite de 3 para 4 de Ou-
tubro, que tínhamos jurado vencer ou morrer. Fiz parte do pri-

meiro combate que tivemos com a 4.* companhia da antiga

guarda municipal, na rua Ferreira Borges, d*onde seguimos pa-

ra a Rotunda no dia 4 pelas 10 horas da manhã, o sr. Macha-

do Santos disse:— Rapazes! estamos todos perdidos; se quize-

rem tugir, tugimcs. Nós respondemos-lhe: — D*aqui não foge

ninguém; venha lá quem vier; tinhamos mettido dentro das

palmeiras da Rotunda uma porção de dynamite para o ultimo

ataque. E assim concluo o meu simples relatório.»

Ainda o i.° cabo de infantaria 16, Francisco Ernesto Lopes

declara, em depoimento, haver dito o commissario naval Ma-

chado Síintos, ao sargento Pimentel, que se ia vestir á paisana,

obtendo como resposta que, se tal fizesse, lhe assegurava seria

victima.

Mais longe ia todavia o cabo António Teixeira Cutelé, af-

firmando :

«Declaro que estando na Rotunda pelas 10 horas da ma-
nhã do 4 de Outubro, ouvi o sr. Machado dos Santos, pondo
as mãos na cabeça, dizer que estávamos perdidos, aonde as pra-

ças de anilharia i disseram que perdidos já nós estávamos quan
do sahimos do quartel para tora. Declaro mais que seriam dez

horas e meia, eo muito», que querendo elle sair pela Avenida
que vem dar ao Rato, «aonde» elle foi atacado pelo sargento

Ramos do grupo de artilharia montada, pondo a carabina ao

hombro, em posição de lazer fogo, dizendo : que se sahisse para

tora que o matava com um tiro. Elle não disse nada e voltoj

para o acampamento. Quando chegou, pouco depois, a informa-

ção que a marinha não tinha sahido a barra fora, todo se ani-

mou, com a noticia que o homem trouxe e nós todos creámos
mais coragem que a que tinhamos.

aO sr. Machado dos Santos montou a cavallo e andava no
acampamento a correr de um lado para outro a dar vivas á

Republica.»

Foi esta a versão que mais largo incremento teve, pelo cur-

so de boa mente seguido.
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E' elle o único a mencionar esse successo, e demais á hora

em que outros, como o revolucionário civil, Júlio da Silva Pinto,

descrevem o resnascer da esperança em Machado Santos, com
a evocação do nome do sargento Pimentel:

«Declaro que estando na Rotunda, approximadamente eram

lo horas da manhã de 4, procurei por Machado dos Santos e não

me souberam dizer onde estava, indo em seguida encontral-o

assentado era um banco de pedra com a cabeça entre as mãos,

em altitude do maior desalento, e perguntando-lhe eu : então,

Machado dos Santos o que vem a ser isso? Respondeu: está

tudo perdido; as torças com que contávamos são estas que

aqui vês. O resto está tudo fiel á monarchia. N*isto chega o

sargento Pimentel muito alegre, e eu perguntei-lhe o que

havia. Elle respondeu-me : a coisa está salva, o que se dizia

da marinha não é verdade, e depois dirigiuse a Machado dos

Santos e depois de talar com elle. Machado dos Santos ani-

mou-se, levantou se e montou a cavallo percorrendo o acampa-

mento.»

Nasceu essa accumulação de depoimentos contrários a Ma-

chado Santos de determinada campanha, que a seu tempo se-

rá descripta, e com origem n'um conflicto entre o commissario

naval e o sargento Camillo Augusto Gonzaga Pinto na hora em
que, victoria ganha, de prémios se cuidou.

O official interior, mercê de uma attitude mal definida du-

rante os assaltos á Rotunda e apoz o evolar da officialídade, te*

ve a accusaçâo de haver d*esta seguido o exemplo.

D'ahi o desenrolar de depoimentos adversos ao commissa-

rio naval, e com publicação em 191 i.

O nome do sargento Gonzaga Pinto, chegou todavia a ta-

zer parte, como promovido a 1.° tenente almoxarife, da ordem

do exercito n.» li, de 1 7 de Dezembro de 19I0, annullada

dias depois e substiiuida por outra, onde, se os officiaes antes

galardoados, eram simplesmente louvados, o seu nome, e os

dos outros sargentos se não incluia.

Não tardou então a avalanche de arguições, visando^ qua-

si na totalidade, o commandante da Rotunda, o qual em todo o

seu relatório não cita o nome de Gonzaga Pinto.
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Refutação tiveram porem com outras, as declarações do sar-

gento: (.)

oSr. — Declaro que é redondamente talso tudo quanto o

sargento sr. Gonzaga disse no seu relatório assim como os tes-

temunhos que o mesmo senhor apresenta em seu íavor. Entre

outras coisas conta clle, que o sr. Machado Santos o convidara

a abandonar a Rotunda, isto é faiso; pois quando os senhores

oficiaes reuniram para apreciarem a situação, o sr. Machado

Santos não assistiu por estar no sector da Avenida Fontes Pe-

reira de Mello e não ter ccnhecimentn do que se estava passan-

do, (como coníessou o sr. capitão Palia).

«Mas assistiu o sr. Gonzaga em nome dos sargentos, por

ser o mais antigo, e tendo-se resolvido a abandonar a Rotunda

elle seguiu o exemplo dos officiaes, isto passou se ás lO horas

da manhã de 4.

«Neste momento alguém avisou o sr. Machado Santos do

succedido, vindo este senhor até ao alto da Rotunda, onde deu

ordem para tocar a reunir sargentos^ e compareceram não me
recorda quantos, mas entre elles já se não encontrava o sr. Gon-

zaga, como é que elle só saiu da Rotunda, ás i i horas, pouco

mais, e não compareceu ao toque? Diz elle, que se dirigiu ao

quartel para o defender. . . Mas segundo o relatório do sr. San-

greraann publicado num jornal, este senhor diz que elle só, é

que comandou a deteza do mesmo, e não (jala do sr. Gonzaga,

seria por querer as honras só para si? Ou seria esquecimento?

«Não me parece esquecimento, pois o sr. Sangremann não

se esqueceu de mencionar o nome de alguns militares e civis

que estiveram debaixo do seu comando na defesa do referido

quartel, e esquecia-se do sr. Gonzaga !

«Note se, não conheço os srs. Machado Santos e Gonzaga,

senão de vista, por isso não me movem qualquer má vontade

contra este ou aquelle, mas a verdade acima de tudo. E nem o

sr. Machado Santos precisa di minha fraca defesa, por que o seu

nome já está vinculado em letras de oiro nas paginas da Historia

mas como em Portugal ha o péssimo costume de depreciar os he-

(•) «O Mundo» de 22 de Fevereiro de 1911.
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rois, depois de lhes terem prestado todas as honras, não me ad-

mira se amanhã aparecer outro relatório, dizendo que o sr. Gon-
zaga não continuou a estar na Rotunda, por ter medo. . .— Al-

berto Alves.»

Este depoimento, não transcripto no relatório do oflBcial in-

ferior, é n'elle comtudo contestado (#) por Jayme José Bornes,

mas só na parte referente á permanência do sargento Gonzaga
nos serviços revolucionários.

Todavia, não attingem, totalmente as allegaçÕes de Alberto

Alves, os pontos de tacto debatidos.

A entrevista de Machado Santos foi dada como succedida

apoz a sabida dos ofiBciaes e antes da chamada dos sargentos,

base do rejuvenescimento do animo na Rotunda.

Assim, poderia ter-se daiio o incidente, sem que isso se

oppozesse ao abandono, certo, do acampamento pelo sargento

Gonzaga e egualmente sob influencia da atmosphera de pavor.

Sobre esse saccesso, largamente discutido e muito insuflfi-

cientemente acclarado, ainda se pronunciou o tenente picador

de artilharia 1, António Correia: (•)

«Lisboa, 20 de Fevereiro de 19I1.— Sr.— Não foi para

mim novidade o relatório do sargento Gonzaga que ha dias li

no jornal de que v. é mui digno director.

«Ha bastante tempo que ouvia dizer que «um sargento da

Rotunda» tencionava publicar uma exposição de factos passados

ali, com os quaes iria «rachar» Machado Santos.

«Esta era a voz do publico anónimo ao qual algumas vezes

ouvi fazer narrações verdadeiramente fantásticas de factos da

Rotunda com uma convicção tal que pareciam tê-los observado.

— Já lhes achava graça.— Revestia-me da paciência que podia

dispor para os ouvir até final, não lhes dizendo, é claro, que

«tinha estado na Rotunda» porque desde que descobrem agora

que esteve lá toda a gente e que só quem não esteve foi Macha-

do Santos, o facto deixava de ter interesse para o caso.— No
fim deitava-lhes então a caixa em terra apontando factos, citan-

(*) «Memorias da Revolução», pelo sargento Gonzaga Pinto.=^Pag. 91.

{•*) «O Mundo» de 21 de Fevereiro de 1^11.
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do nomes, locais e horas, ilucidando assim verdadeiramente de

tudo, quando a palestra se passava com pessoas que me mere-

ciam perder esse tempo, ou que eu compreendia haverem sido

iludidos na boa lé pela calumnia dos mal intencionados ou des-

contentes.

«Machado Santos não precisa defensores e eu seria para is-

so o menos competente, mas, um motivo ainda mais torte me
obrigava a calar: O relatório não havia sido ainda publicado, e

eu manifestando publicamente a minha extraordinária admira-

ção por Machado Santos, as minhas palavras iriam de certo ser

tomadas noutro sentido.

«Deixemo-nos de divagações porque o íempo^ o grande mes-

tre tudo ha de ensinar— a verdade como o azeite. . . e a jus-

tiça tar-se-ha.

«O assunto de momento é o relatório Gonzaga.

algnoro por completo o que se passou no meu quartel du-

rante a revolução e até á data dc)s forças retirarem da Rotunda

para ali.— N*estas circunstancias náo ponho a menor duvida

aos serviços prestados em artilharia i pelo sargento Gonzaga.

<Consta-me que comandou as forças que ali ficaram, o an-

tigo sargento ajudante do regimento ho)e tenente da guarda re-

publicana, Sangremann Henriques, e foi esse oficial que lá en-

contrei quando pela primeira vez fui ao quartel depois da revol-

ta, — 6 de Outubro.— Tenho mesmo ouvido dizer a indiví-

duos no quartel, ter o sargento Gonzaga ali trabalhado bastan-

te com elles, e sempre o conheci durante os meus cinco annos

de permanência no regimento como um dos bons elementos

para tudo em que se tornasse preciso a sua cooperação, mas não

deixei comtudo de extranhar hontem, quando conversando no

quartel da guarda republicana com o tenente Sangremann me
declarou aquelle oficial não ter a certeza de ter sido em 4 ou

em 5 de Outubro, que Gonzaga se apresentou no quartel, e por-

tanto não poder garantir se os serviços por elle prestados tive-

ram acção no combate com as forças de Queluz, ponto este que

sempre julguei capital.

«Não me pertence a mim averiguar factos desta natureza
;

e a elucidação sobre o assunto posso dar, atenta a circunstancia



786 ARMANDO RIBEIRO

de na Rotunda ter conversado com Gonzaga e ter trocado com
elle impressões sobre os (actos que se iam passando, relere-se

unicamente aos ali passados:

«Seriam lo e meia da manha de 4, na altura da rua Braam-
camp, quando juntos conversávamos e que elle desanimadissi-

mo como todos, a pé e sem a menor esperança; peças tora de

combate e um grave desastre em iminência, me dj^ia :— «Nós
vamo-nos embora— os srs. oficiaes que nos acompanharam re-

tiraram e aconselharam-nos a que fossemos para o quartel por-

que as nossas responsabilidades, visto termos vindo comandados
são muito menores, por isso vamos para o quartel».

«Tentei animar a situação, lembrandolhe, e ao sargento

Mendonça se me não talha a memoria, e que próximo se encon-

trava, que se podiam ter esperanças até final, e que n'um caso

ultimo seriam provavelmente recolhidos a bordo do barco bra-

sileiro que se encontrava no Tejo, podendo seguir a salvo de

qualquer represália.

«Nesta altura tendo ido dar ordem para abaterem um po-

bre cavalo que jazia com dores com uma perna decepada por

uma granada, operação esta que foi mandada executar pelo in-

trépido Tereno, hoje tenente da guarda republicana, não mais

o vij e quando por elle perguntei disseram me os seus colegas

que elle havia retirado para o quartel.

«Deve portanto datar d'esse dia e dessa hora a sus retirada

da Rotunda, ignorando contudo se a sua retirada no quartel

toi ou não imediata ao tacto; e, as intormaçÕes a tal respeito

dadas pelos indivíduos que ali se encontravam, e que seriam

os mais competentes para o caso, alguns dos quais fazem ain-

da parte do regimento, são tão contradictorias, o que é para

lastimar, que as não discuto, e, isto tacto, impossível se torna

também discutir a qualidade dos serviços prestados, bem como
a ocasião de que datam.

«De tudo o que acho mais extraordinário é que alguém se

tenha abalançado a dizer que esse homem com uma pistola^ ca-

rabina e não sei se com uma peça de artilharia foi quem obrigou

Machado Santos a ficar na Rotunda!! Como é que um indivi-

duo que retira obriga outro a ficar? E* isto que irritando-me me
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obriga a talar fazendo esta narração dos factos que presenciei,

donde poderá quem quizer tirar as respectivas conclusões.

«Tendo V. oferecido as columnas do seu conceituado jornal

ás pessoas que com conhecimento do assunto pudessem fazer luz

sobre o mesmo, e confiado na reconhecida imparcialidade de v.,

peço e agradeço a publicação desta. Com a maior conside-

ração sou, etc.—António Correia, tenente picador de artilha-

ria I.»

Salientados depoimentos especiaes, vejamos livros de insus-

peita lavra

:

a Entretanto Machado Santos, apoz o abandono da Rotun-

da pelos outros officiaes, convoca um conselho de sargentos de

artilharia i e pergunta-lhes se acceitam o seu commando.
« — Estou decidido, diz elle, a não abandonar esta posição

custe o que custar!. . .

«Os sargentos respondem lhe que morrerão combatendo até

o ultimo momento pele» Republica, Machado Santos pede então

um cavallo, monta e desde esse instante é elle o único dirigen-

te dos revolucionários concentrados no alto da Avenida.» (•)

E' facto que, embora sobre reservas, o mesmo auctor, paginas

adeante, (**) se pronuncia por uma influencia suscitando a Macha-

do Santos a necessidade de proseguir a acção

:

tApoz essa sahida, alguns dos elementos revolucionários,

que até então se tinham limitado a executar as ordens dos chetes

tomaram a iniciativa de preencher a vaga do commando supre-

mo da ccolumna da Rotunda» e manifestaram a Machado San-

tos o desejo de combater «á outrance». Diziam elles: no acam-

pamento encontram-se ainda sargentos de artilharia i que co-

nhecem o manejo das peças, que são poderosos elementos de

guerra, temos, portanto, o necessário para resistir com vanta-

gem a um ataque serio do inimigo. Machado Santos concordou
e, tendo entrado na Revolução com o propósito firme de lhe de-

dicar a pelle, decidiu queimar o ultimo cartucho na defesa da

posição que o acaso lhe confiara.»

(*) J. de Abreu=«iO 5 de Outubro»=Pagina 147.

\**) Obra citada=Pagina 180.
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Outros (*), porem, se limitaram a collorar o commissario

naval, como o mantenedor arme do posto, e como devendo-se cá

sua inegualavel energia e patriotismo, a conservação do reducto

da Rotunda*»

Recolloquemos agora a situação nos possíveis limites de fun-

damento que oôerect esse enorme labyrintho chamado a Ro-

tunda, verdadeira diabólica caldeira onde fervilham centena-

res de reciprocas accusaçÕes de tuga e de tal torma formuladas

que, a dar-se-lhe credito em absoluto, só restaria a convicção de

haver sido gigantesco mytho toda essa defeza e ataque da Ave-

nida e lendário o ennumerado de todos esses combatentes de 4
e 5 de Outubro.

Significava isso o impossível.

E' certo que a deserção foi grande e ao ponto de influen-

ciar, mas em desalento, os próprios que procuravam resistir á

derrocada pela firmeza e pela vontade.

Mas a uns que se evolavam succediam outros que preferiam

ficar ali, mercê do desprezo da vida.

Machado Santos foi um d'elles.

Deu egualmente a sua submissão ao desanimo, mas não o

levou, todavia, ao esboço sequer de uma ideia de fuga, tanto

mais fácil de executar, quanto lhe bastara dar ouvidos ao pa-

recer unanime da oãicialidade, exposto quasi desde o raiar do

dia.

A desesperança começara cedo nos graduados, e se a sua

base era efíectiva, e conhecida do commissario naval, a crença

imperava n*elle mais que o próprio espectáculo de gradual aban-

dono, patente, vivido.

Ao aviso da iniciada fuga dos officiaes, veiu do seu posto

até ao local onde colheu os últimos dispostos ao desappareci-

mento.

Viu o vácuo a íazer-se e para desculpa ao acto de deserção

bastar-lhe-ia condescender, abster-se ante o desideratum com-

(•) Hermano Neve8=:«Como triunnphou a Republica»—«Subsídios pa-
ra a Historia da Revolução de 4 de Outubro de iyÍ0»)=2.' edição— Pagina
122 123
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pleto dos agaloados, ante os argumentos de catastrophe eviden-

te expostos pelos seus superiores, entre elles o capitão Allredo

Ernesto de Sá Cardoso, de tacto a essa hora o cheíe do acampa-

mento, e que no seu relatório assignaia sufficientemente a deci*

dida coragem de Machado Santos.

O quadro descripto e o exemplo eram mais de acobardar do

que de crear heroes.

Não ?e apresentaram possibilidades de viciorias, mas de

martyrios.

Não era uma visão de epopeia que podia sorrir a Machado

Santos, e apenas o aspecto da hccatombe, da qual outros se pro-

curavam salvar.

Bastaria acompanhal-cs: a licção, o incitamento, dos com-

tnandanies viera.

Preterindo ficar, com o conhecimento da situação, com va-

rias recusas terminantes á sahida, indesculpável seria o retro-

cesso do primitivo pensamento.

Não se deu, portanto essa allegada intenção de aôasta-

mento.

Já esboçamos a causa da campanha.

Obvio d de dizer porém que a contestada attiiude de Ma-

chado Santos, teve successos similares.

Raros íoram os combatente?^ da Rotunda que escaparam á

accusação de ali não haverem estado e no quartel de marinhei

ros, ao capitão tenente Álvaro de Oliveira Soares Andréa se

pretendeu tirar o justo logar de quasi solitário deflensor do edi

ticio desde a tarde de 4.

Machado Santos, para o seu momentâneo abalo de energia

teve condições especiaes.

Não contara com a interia responsabilidade d'esse acto ar

rojado da madrugada.

Era comtudo o destino, tirando-lhe o aspecto subalterno

para lhe confiar a suprema direcção do movimento, que elle ia

sustentar firme.

Mal prevenido para o lance, teve o sobresalto.

Juigouo origem da situação singular d'aquella hora de

ignoto fim e era o futuro, >talhando-lhe o avanço, apontando-lhe

VOL. Jll — FL. S9
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a caminhada em frente, para, mais tarde, lhe cavar aos pés o

abysmo nascido da própria obra, quasi o anathema aos mais

audaciosos obreiros da sedição.

Não lhe sorriram bons prognósticos, e apenas se lhe apre-

sentaram terriveis contingências.

Comtudo a essa desesperada situação ia elle valer, como á

do quartel de Alcântara, valeria o capitão-tenente Álvaro d'01i-

veira Soares Andréa.

Todavia relanceou a vista por esse baluarte, de momento
sujeito a qualquer tomadia.

Viase isolado para dirigir as tropas irregulares de que se

cercara.

O desespero evidenciou se e vamos velo descripto sem os

atavios falsos, de um desejo de dispersão:

«Machado dos Santos corre o acampamento, e não en-

contra um oflBcial, a quem se podesse entregar o comman-
do.

«Foi um momento de dolorosa angustia, para o heróico ma-
rinheiro, republicano desde muitos annos, e um doido pela gran-

de ideia.

«O que elle soflreu n*esses momentos, ao vêr que o movi-

mento ia talvez fracassar, deante d'elle que estava ali resolvida

a praticar todas as loucuras!

«Olhou em volta de si, e viu Américo de Oliveira, que pro-

curava o mesmo que elle: uns galões d*oiro. . .

«Com a mesma ideia dirigem-se um para o outro.

« — Estamos perdidos! exclamou Machado Santos. Estamos

sós! Que fazer?

«Américo d*01iveira exclamou, n*um Ímpeto:

« — Tocar a unir, e perguntar aos sargentos se acceitam a

seu commando

!

(E, logo, n'uma profunda commoção :

«— Lembre-se que éramos dois doidos pela Republica, e

que devemos morrer aqui, antes de nos rendermos!

«Machado dos Santos exultou: já não estava só, tinha ali ao

lado um companheiro heróico. Silenciosamente, mas com uma
grande decisão, cahiram nos braços um do outro e loi com uma
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voz potente, de commando, que Machado dos Santos mandou
tocar a unir.» ()

Alterado isto appareceu ainda, na hora em que havia já

discussões e malquerenças.

Vejamos assim a declaração de Américo Lopes de Oliveira,

fazendo parte do livro («) de Gonzaga Pinto, e onde se citam,

com mais certos pormenores, as horas em que outros attribui-

ram a Machado Santos a ideia de abandono:

«Declaro que ás lO horas da manhã do dia 4 de Outubro,

pouco mais ou menos, estando na Rotunda, Machado dos San-

tos veiu ter commigo e disseme:

« — Estamos completamente perdidos, não ha íorças possí-

veis para a deíeza. Os officiaes fugiram e eu não sei as vozes de

commando. E assim desanimado transmittia esta impressão ás

outras pessoas,

«Mas eu observei-lhe:

« — Nós como carbonários cada um do seu grupo temos

grandes responsabilidades em tudo isto. Deixa ver em que pa-

ram as coisas. Tu não passas de um maluco e eu também. Va-

mos a ver o que sae d'aqui.

o Resposta de Machado dos Santos:

« — Mas eu não percebo nada d'islo de artilharia!

« — Não importa, estão ali os sargentos que sabem fido;

chama-os e pergunta-lhes se queiem ficar comtigo!

«Diz Machado dos Santos:

a — Mas como queres tu que eu os chame, se elles andam

para ahi todos espalhados.

« — E' fácil Chama um clarim e diz-lhe que toque a sar-

gentos.

a Então eu mesmo chamei um clarim e disse-lhe: toca a sar-

gentos. Reuniram estes na nossa presença e Machado dos San-

tos perguntou-lhes se queriam ficar na Rotunda, debaixo do seu

commando. Elles responderam immediatamente que sim, que

d*ali ninguém arredava pé.»

r#; «o Paiz» de 11 de Outubro de 1910.

(**) «Memorias da Revolução»=Pagina 50.
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Américo de Oliveira íoi no minuto solemnissimo do incen-

tivo, o influenciador que jungiu ao terreno da futura victoria, o

ultimo troço de predispostos ao desalento,

N'outro transe difficil o vimos já surgir, quando das perse*

guições ás sociedades secretas durante o governo de Veiga Bei-

rão.

Havendo sido denunciado o conservador das bibliothecas

rnunicipacs, Arthur Augusto Duarte Luz de Almeida, como
grão mestre da Carbonária Portuguez», Américo de Oliveira,

afim de que elle não fosse preso, proporcionou-lhe a fuga para

Paris, em automóvel seu. (-)

Certo é porem que, para demonstração clara da impertecti-

bilidadc da alma humana, tanto esse acto de solidariedade, co-

mo o appoio á situação da Rotunda, eram depois trazidos a pu-

blico pelo próprio, sob o mordaz aspecto de amesquinhamento

dos coadjuvados.

Justo é dizer, comtudo, que elle era já a essa hora, um dos

esquecidos das cccasiões graves, d*essas onde o serviço á causa

democrática teve o cunho firme da energia e do valor.

Iam longe já esses enthusiasmos narrados (*•) por Machado

Santos

:

aQuando sahi do quartel general, Américo de Oliveira es-

peravame com um trem e um magnifico almoço de «sandwi-

ches» que me offereceu, mas íez-m*o pagar e caro, porque me
levou a outra dragona.»

Tudo contribuiu, mais tarde, para que elle fosse— e com
razão talvez— um dos principaes descrentes de apoz causa ga-

nha e traduzindo em des&íogos de impectuosa desconncxaçao

ao thema porque luctára, a rebeldia de seu pensar,— no cárcere,

Republica em Portugal, derruiria em silencio, os erros de haver

sido na Rotunda um dos braços fortes destruidor dos dogmas

velhos de um reinado novo.

Lançou o ás cadeias, um incidente de ruido.

(*) Largamente narrado está o incidente e suas consequências a pa-
ginas 798 do 2." volume d'esta obra.

(#») Relatório de iMachado Santos.=Pagina 91.
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Déra-se a explosão de algumas bornbas em Lisboa e até a

da rua do Carmo, durante o cortejo camoneano de i 2 de Ju-

nho de 1913, apoz o qual houve a tentativa revolucionaria de

20 do seguinte mez.

Américo de Oliveira, já a esse tempo um descrente em re-

gimens novos, de passagem em Alcobaça, dera origem á re-

messa do seguinte telegramma para o jornal aO Mundo» (3o

de Julho de IgiS):

«Alcobaça 26— O conhecido revolucionário Américo de

Oliveira, declarou hontem publicamente poder aíBrmar que as

bombas que ultimamente explodiram em Lisboa, e tantas des-

graças causaram, íoram lançadas ou mandadas lançar pelo sr.

dr. Aflonso Costa e outros elmentos democratas, alguns dos

quais estão presos. Estas declarações causaram geral indigna-

ção, tanto mais que são conhecidos os intuitos com que são es-

^^alhadas semelhantes infâmias.»

Já o governo da presidência de Aflonso Costa tinha infor-

me do facto e, d*ahi a prisão (28 de Julho) com ideias de lhe

serem applicavei^ as disposições do artigo 4." do decreto repres-

sor de 28 de Dezembro de 1 9 10 :

«Aquelle que de viva voz, ou per escripto públicos, ou por

outro meio de publicação espalhar boato falso, destinado a alar-

mar o espirito publico, ou susceptível de causar prejuízo ao Es-

tado, ao credito publico ou á segurança social, sem procurar

verificar a sua origem ou o seu fundamento, será punido com a

prisão correccional até três mezes, e multa de 1 0^000 réis a

100(^000 réis, applicando-se em caso de reincidência, o dispos-

to no artigo antecedente e seu paragrapho.»

Não teve, realmente legitima interpretação para o succe?so

o celebre artigo 4.** e entre a celeuma da imprensa e o íim das

investigações judiciaes, Américo de Oliveira era restituído á li-

berdade, (29 de Julho de 191 3), acto seguido de entrega de

uma mensagem repleta de assignaturas;

«Um grupo de sinceros e devotados republicanos, reconhe

cendo as altas qualidades moraes e intelleciuaes do prestimoso

cidadão Américo de Oliveira, acérrimo propagandista do ideal

que se tornou num facto em 5 de Outubro de 19 10, ideal a
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que não só sacrificou a maior parte dos seiís haveres como tam-

bém arriscou a vida nas famosas jornadas de 4 e 5 do mesmo
mês e anno, em que não se limitando a aguardar na Rotunda,

onde prestou relevantes serviços, o resultado das operações mi-

litares foi, a peito descoberto, fazer frente ás forças que se en-

contravam no Rocio, não temendo a metralha que por vezes

vomitavam os seus canhões, altamente indignados com a in-

justíssima prisão que o governo da Republica ordenou— como
premio vil— a quem, praticando actos de tão alto valor, tam-

bém a serviu e tem continuado a servir, resolveu diiigir-ihe es-

ta mensagem de protesto, cônscios de que todo o bom republi-

cano seu irmão de armas ou simples companheiro no campo da

acção propagadora, juntará a sua assignatura áqueilas dos que

tomaram a iniciativa deste protesto-homenagem, para provar

que não só lóra do regimen, sonhado tantos annos e ha tão pou-

co realisado, como dentro d*elle, não se permitte que aos seus

filhos mais dedicados se paguem, com ingi atidão, actos que hon-

ram, enaltecem e pÕem acima do nivel de todas as paixões par-

tidárias ou pessoaes, homens da envergadura de Américo d'Oli-

veira.—Saúde e Fraternidade.— Lisboa, 3i de Agosto de I9i3.»

Isso não evitou a remessa de uma ordem de prisão expedi-

da pelo administrador de Alcobaça, sendo Américo de Oliveira

detido (20 de Dezembro de igiS) e apenas solto mediante fian-

ça de 3oo escudos, e a intimação de comparência perante o juiz

d'aquella comarca.

De tudo o salvaria porém, a queda do gabinete Affonso

Costa (27 de Janeiro de 191 4).

Foi Américo de Oliveira quem, audacioso, aflastou para

longe essa atmosphera de desânimos da manhã de 4 de Outu-

bro de 1 9 10, no acampamento da Rotunda.

Entre esse revolucionário e o commissario naval se passou

apenas a scena que a esmorecimentos poz termo e isso justifica

o não ser ella citada com certa cohesao por nenhum dos outros

revoltosos, nem pelo próprio Machado Santos, aflBrmando sem-

pre a sua coragem e esperança: (*)

(*J «U Mundo» de 12 de Outubro de 1910.
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«Entretanto, meditando na grave responsabilidade que to-

mara sobre mim, não me senti sem coragem e a esperança não

me abandonou. Eu conhecia bem o espirito dos soldados, cabos

e sargentoi e confiava mesmo nos que estavam no campo ini-

*migo.»

Imposto o dever de luctar. Machado Santos, resolveu prose-

guir o trabalho dos evolados officiaes.

Um clarim tocou a unir sargentos.

De quantos haviam entrado na Rotunda, de madrugada, só

nove s»jrgirara: os i.°' sargentos José Soares da Encarnação,

e Ernesto José dos Santos e os 2,°' sargentos Francisco Alexan-

dre Lobo Pimentel, Francisco Garcia Tereno, Laurino Vieira,

Firmino Ferreira da Silva Rego, Mathias dos Santos, Ernesto

Joaquim Feio e Manuel da Conceição Silva

Dada toi ainda a comparência de um sargento de marinha

de nome Almeida e outro de engenharia.

Mencionou-os o medico Álvaro Bossa no seu depoimen-

to : (*)

«Ficámos, pois, e á nossa frente encontrámo-nos apenas

com os seguintes graduados: commissario naval Machado San-

tos, primeiros sargentos de artilharia Santos e Encarnação e se-

gundos sargentos Pimentel, Tereno, Silva, Mathias, Feio, Rego,

Vieira, sargento de marinha Almeida e um sargento de enge-

nharia, cujo nome não recordo.»

Os dois últimos officiaes interiores citados pelo dr. Álvaro

Bossa, eram o 2.° sargento de engenharia Manuel de Oliveira e

o 2.° sargento da armada, António Augusto de Almeida.

Comtudo, não só Machado Santos os apresenta como ape-

nas chegados á Rotunda na tarde e noite de 4, como ainda con-

firma o tacto o tenente Fernando Mauro da Assumpção Carmo,

no seu «Relatório». (**)

Diz elle, em relação ao 2.° sargento Almeida:

«Esteve desde quatro á noite á testa da linha de togo da

(•) «O Século» de 9 de Outubro de 1910.

(**J uDocumeiítos para a Historia»=nRelatorio do tenente Fernando
Mauro da Assumpção Carmo» — «O Intransigente» do 16 d'Outubro de 1910.
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Avenida Fontes, conservando se de baixo de togo durante a

noite de 4 para 6 e grande combate da madrugada d'este dia.

Estava envestido na direcção da reíerida linha de fogo e prom-

pto a defender o acampamento no caso de ataque feito directa-

mente, e como se esperava pela referida avenida. Não compa-

receu mais cedo por estar preso no quartel general e só conse-

guindo fugir depois das 6 horas da tarde de 4.»

E acerca do sargento Manuel de Oliveira:

«Desde 4 de tarde prestou serviço na Rotunda e muito

principalmente junto da linha de fogo frente V^al de Pereiro,

conservando-se debaixo de fcgo durante a noite de 4 para 5 e

durante o grande combate da madrugada d'este dia e sem-

pre em contacto com os vedetas dos lados do Rato, Prestou

bons serviços de reconhecimento e auxiliou os serviços do acam-

pamento. Manifestou ser dotado de uma grande energia na cc-

casião em que se estabeleceu uma grande confusão no acampa-

mento e quando entrava uma torça da Guarda Municipal con-

tra os quaes os nossos fizeram fogo suppondo que elles vinham

armados. Conseguiu suspender esse acto e serenando os ânimos

evitou muitas desgraças.» '

Machado Santos só se refere no seu relatório, ao sargento

Manuel de Oliveira e á sua entrada no acampamento na tarde

de 4, e em clvido deixa o sargento de marinha António Au-

gusto de Almeida, que não figura em nenhuma das paginas do

relatório firmado pelo commandanie da Rotunda.

E* certo porem que elle esteve no acampamento pelo decli-

nar da tarJe, como certo é egualmente que, em contrario da

afirmativa do dr. Álvaro Bossa, o commissario naval, nas ho-

ras mais graves da revolta, e n'estas se comprehende a do aban-

dono pela ofíicialidade, apenas se encontrou com os nove sar-

gentos, auxiliares preciosos na critica situação da fuga dos ca-

pitães e subalternos.

Foi esse o segundo grupo de dedicados á democracia,

O acto de firmeza e o porte enérgico na lucta, valer-lhes-ia

o {
remio de compensação.

Os nove sargentos, á victoria ganha, eram promovidos a te-

nentes, pela ordem do exercito publicada a 25 de Outubro de
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I9I0, embora sujeitos tossem depois á celebre e já citada ques-

tão das promoções.

D*elles, conhecer os horrores dos cárceres do castello de An-
gra, iria, quando tenente da guarda republicana, o ex sargento

da Rotunda, Lobo Pimentel.

Accusado foi inicialmente de pertencer a um grupo destina-

do ao golpe de estado para deposição do governo Aftonso Costa

(*), em janeiro de 19I2, e para c ganho, pelo assalto a artilha-

ria 1, do posto de capitão.

CHEFE CIVÍL MARUEI. LOUREKÇO GCDIKHO

De maus transes se livrava par» cahir nos calabouços do

Castello de S. Jorge (4 de Janeiro de 19 13) por aggravos ao

commandante da guarda republicana, general Encarnação Ri-

beiro, com iundamento na pena de transferencia para Castello

Branco, imposta ao tenente Santos, o antigo sargento da Rotun-

da, Mathias dos Santos, este arguido de não proceder contra o

(•) Vide documento de paginas 848 d'e8te volume.

VOL. III — FL. lOQ
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povo, retirando, durante tumultos provocados ás raclamaçÕes

peio augmento da contribuição predial (Novembro de 1912).

Nova tentativa revolucionaria (*), dava o tenente Pimen-

tel como a ella ligado e mercê d*Í5so, o vapor «Cabo Verde» o

depunha (•«) para longa jazida de sete mezes, na fortaleza de

S.João Baptista, da cidade de Angra, onde houve por um offi-

ciai, a ordem de limpeza de um sepulchro afim de servir de

prisão segredo aos deportados políticos, (•**)

Salvo do mau passo açoriano, ingressaria nos presídios fri-

gidissimos e húmidos da Trafaria (•*••), para só sahir d'ali

mercê de uma manifestação do povo que defronte do palácio

de Belém, foi impetrar do presidente da Republica dr. Manuel

de Arriaga a amnistia de todos os presos políticos.

Era ainda presidente do ministério o dr. Aôonso Costa e

succedendo-lhe na queda, apoz tumultos, o dr. Bernardino Luiz

Machado Guimarães, deferido era o desejo popular por uma lei

de 22 de Fevereiro de 1914, da qual aproveitou o tenente Fran-

cisco Alexandre Lobo Pimentel que deixava o cárcere da Tra-

taria 8 23 d*aquelle mez, cárcere onde esteve dois mezes, como
desaffecto á Republica por elle ajudada a fazer quando os seus

detentores de futuro não sonhavam sequer poder vir a tel o sob

o seu jugo politico.

A amnistia não evitou porém, a comparência em tribunal

marcial (3 i de Março— 4 de Abril de 19I4) que lhe deu a

absolvição.

N*aquella agitada manhã de 4 de Outubro de i9Io, não

foram entrevistas porem as mudanças que o futuro poderia fa-

zer nas almas enthusiastas dos chamados «sargentos da Rotun-

da».

Teve pois um cunho solemne, o conselho convocado por

Machado Santos.

Este apresentava a situação grave da fuga dos officiaes, e,

salientando ^er elle o único que de patente ali se encontrava,

(•) 27 de Abril de 1913.

{**J 8 de Maio de 1913.

(*#*) oU IntraDsigenteu de 5 de Janeiro de 1914.
(****) 22 de Dezembro de 1913.
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affirmou-se disposto a assumir a responsabilidade gigantesca da

defesa do acampamento, se acceite, auxiliado e reconhecido tosse

o seu commando.
Não houve uma hesitação.

De grandiosa coragem toi a resposta

:

— Nós morreremos aqui ao lado de V. Senhoria!

Era quasi o reproduzir da vehemencia tranceza, que ao ini-

cio da revolução de 1 879, na data celebre de 5 de Junho, gri-

tava :

— Republique ou mort!

Era como que a visão d'esse quadro de heroísmo e de cren-

ça oflerecido por Walter Furst, Amoldo Melchtkal e StaaSacher

reunindo-se a 16 de Novembro de iBoy n'um valle isolado de

Schwitz e jurando ali ou a morte ou a lundação da republica

suissa, assente basilarmenie a 28 do mez seguinte.

Estava assim sanccicnado o assumir por Machado Santos

da direcção suprema do acampamento, principal da revolta re-

publicana.



' ^•
-"r.T.. " '^•^<y^"MBar "

XV

Machado 3antos

Rotunda, quasi nuUa em acção, ao abandono

dos officiaes, emergia para novos commettimen-

tos.

Do pretenso torte baluarte da sedição, mais

avigorado em temeridades do que em numero

de combatentes, ficava chefe, ocommissario na-

val de 3.* classe António Maria de Azevedo Ma-

chado Santos.

Nascera a lo de Janeiro de 1875 e existe o seu registo de

baptismo na parochial da Pena, de Lisboa, como filho de Mau-

ricio Paulo Victoria e de D. Maria da Assumpção de Azevedo

Machado Santos.

Tentou o a carreira naval e ingressava na respectiva Es-

cola.

Ao brilhantismo dos estudos, correspondeu o accesso ao pos-

to de aspirante de 2.* classe em 29 de Outubro de 1891 e de

l.^ classe em 3o de Julho de 1 892.

Terminado o curso da Escola Naval, era coUocado em guar-

da marinha a 5 de Janeiro de iSgS.

Os serviços administrativos attrahiram-nc, embora n'elle se

integrasse a alma d*um evolutivo e de um combatente.

Era um erro de vocação que o destino se encarregaria de

desfazer, quinze annos decorridos.
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Todavia, esse cérebro, ardente vulrao de revoltado, ia ganhan-

do terreno, accumullando lavas, reprezando as, na leitura febril

da historia, apresentando a realeza com seus defeitos, o povo

com seu heroismo, com seus rugidos de soberano selvático, cor-

rendo ao perigo sem lhe medir as consequências.

Casando a 29 de Julho de 1899, com D. Beatriz Estepha-

nia de Oliveira, o destino, para que a gloria íutura lhe sorrisse

sempre, coroando ainda mais o lar feliz, fez com que se manti-

vesse, irredutível, com o amor pela familia, a paixão pelos lan-

ces da vida das nações.

Se lhe agradavam as luctas, nos sertões da Africa, contra o

gentio sacudindo sempre o jugo da raça branca, sonhava egual-

mente reproduzir um incêndio devorador do throno de D. Car-

los, idêntico ao que Guilherme Tell dirigiu para derrubando o im-

perador Alberto, fundar a confederação helvética; idêntico ao que,

em França, Danton, Necker, Robespierre, Mirabeau, Saint Just,

Camillo Desmoulins, Marat, atearam para a queda de Luiz XVÍ
e Maria Antonietta e egual ao que o capitão Duroyer, e Lamar-

tine, lançaram para a absorvente republica franceza de 1848, o

anno revolucionário, por excellencia, em que a Prússia, se revol-

tava a 18 de Março e Luz Kossuth, como rutilo symbolo da

democracia, arvorava a i3 de Março o estandarte da republica

húngara, Kossuth que Lisboa chegou a saudar em Outubro de

i85i, na sua passagem por Lisboa, a caminho da terra do exi-

lio, a Inglaterra.

Era a evocação do general Irancez Championnet, proclaman-

do a republica napolitana no 6m do século XVIII; da constitui-

ção republicana proclamada na Hollanda a 23 de Janeiro de

1579.

Seria a acção telepathica do gener<^l João Prim, a traçar-

Ihe de alem tumulo o exemplo, no resurgir mental do gesto des-

thronisador de Izabel II, de Hespanha, e que lhe deu como pre-

mio d chefia do governo provisório na fraca republica de Feve-

reiro de 1873, sob a presidência de Estanislau Figueras y Mo-

ragas.

Era como que a espiritualisação do marinheiro valoroso^

Nino Bíxio, que, descida do seu circulo de mysterio, a outra ai-
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ma tora conduzir a energia e a confiança com que erguera o tacho

flammante da sedição, da histórica cruzada onde a Sicilia de

1860, deu o brado potente do ódio á realeza, origem da expedi-

ção garibaldina accorrendo para sacudir o jugo burbonico, an-

do com a queda de Francisco II, o «rei-bombeiro», do throno

siciliano.

Porem, a derrocada immediata, ou apoz tempo, de tantas

tentativas representariam outros tantos incentivos.

Para estes sorria ainda o influxo supremo do nome do

marechal Manuel Deodoro da Fonseca, no acto histórico de i5

de Novembro de 1889, apontando o caminho de desterrado a

D. Pedro II, do Brazil.

Era a intuição combativa, era a revolta a lavrar como cham-

ma inextinguivel em local propenso a combustão.

Era pois esse mar gigantesco da Historia que lhe trazia nas

ondas revoltas, o bello de um incitamento.

Mas, como succedeu a tantos d*esse5 vultos celebres da tra-

dição de cada paiz, teve Machado Santos antes da notoriedade,

a obscuridade.

A luz cega mais quanto mais das trevas se emerge.

Ora em redor d'elle, existia o cahos, era a formação de um
periodo áureo a desenhar-se apenas como mal definida sombra

no espaço d^ sua tutura existência.

O inicio d'essa concepção íoi pelos fins do periodo governa-

tivo de João Ferreira Franco Pinto Casiello Branco.

O mez de Agosto de 1907, encontrava Machado Santos,

prestando serviço na commissão de compras da marinha, como
commissario naval.

A dictadura franquista, vibrantemente atacada pelos repu-

blicanos e pelos monarchicos, era a palavra de ordem para a

exarcerbação mental.

Tomado íoi egualmente d*essa espécie de nevrose, e o capi-

tão-tenente João José Lúcio Serejo Júnior, colhia d'elle uns vis-

lumbres de reíractariedade aos actos do governo de João Fran-

co.

O official superior breve o punha em contacto com o capi-

lão-tenente, revolucionário, Álvaro de Oliveira Soares Andréa,
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na epocha sub-director dos serviços marítimos do arsenal de ma-

rinha.

Ao convencimento de que em Machado Santos actuava um
cérebro revoltado, o commissario naval Arthur Marinha de

Campos e o tenente do exercito colonial, Mascarenhas Inglez

iam abertamente tentar o que Lúcio Serejo e Soares Andrca,

haviam sondado com a critica da dictadura do chefe do partido

regenerador-liberal.

Retrahido, de principio, pela entrada recente de Marinha

de Campos no partido republicano, apoz permanência no par-

tido regenerador-liberal, e desconhecendo o pensar do tenente

Mascarenhas, breve se aífirmava commungando no mesmo cre-

do.

O mez de Setembro de I907, dava-lhe a approximação de

Cândido Reis e João Chagas, no escriptorio do advogado dr.

Alexandre Braga.

A's claras evidenciou uma crença desmedida no exercito e

na marinha.

João Chagas, experimentado na lucta, e com o baptismo de

íogo e de desillusÕes, do 3i de Janeiro de 1891, fez desvane-

cer o sonho, impondo o trabalho como realidade e como tonte

para a victoria.

Machado Santos, formulava a offerta, acceite por Cândido

Reis, para lhe ser commettido o alliciamento da maruja.

Quiz-se, comtudo, escutar o voto de officiaes sobre trabalhos

n'esse sentido executados.

Nada fora conseguido e, no exercito, subsistia até falta de

agaloados e de um chefe, ura coronel, posto com que a revolu-

ção não contava.

O commissario naval poz entretanto o seu desvello ao ser-

viço do encargo, e com a ajuda de João Salgueiro Rodrigues,

Francisco Thomaz de Oliveira, estabelecido na rua da Cruz, em
Alcântara, e Augusto da Assumpção Rodrigues estabelecido na

rua Maria Pis, começou a iniciação dos marinheiros, efíectuada

nocturnamente, no interior da loja do primeiro

Em pouco se lhe reuniam os cabos de marinha Amaral,

António Correia da Silva e João Ignacio Rodrigues, cabo signa-
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leiro, António Paes Gomes Júnior, o cabo fogueiro, João Joa-

quim, e os cabos artilheiros, Silvestre Fernandes Ferreira, José

Joaquim Lopes de Sá, e Manuel da Cunha Lusitano, os í.°* ar-

tilheiros, Manuel Teixeira, José da Silva Martins e Ricardo Ma-

rianno, e o corneteiro João de Oliveira.

Constituíram elles, com outros que se lhes aggregaram, a

base de todo o alliciamento.

Machado Santos, deixou de ser o official de marinha disci-

plinador, para, esquecendo as divisas, descer aos antros de Al-

cântara.

As tabernas toram o vasto campo de acção.

A's sombras nocturnas, ás mortas horas, ia buscar para o

dourado sonho de revolta, os medicantes e os desprezados da

sociedade.

Obscureciamse cadastros, queriam-se combatentes.

Não se tratava de pôr longe os habitantes triviaes dos cár-

ceres, mas apenas medir até onde podia ir o seu pouco caso da

vida.

Quem se arriscava ás contingências, pouco agradáveis, por

vezes, das empresas noctívagas, podia bem arremessarse para a

surpreza, para o lance novo, de uma rebeldia.

Era necessário trazer gente para o projecto.

Muitos, levados pelo ideal, não calcularam a distancia que

dos outros os separavam.

Unidos pela crença, ninguém exalçou o seu passado limpo,

para a abstenção de convivência com os vários alliciados de

bordeis, suspeitos, com albergues nos taboados do Aterro, que a

giria celebrisou com o titulo de «Hotel Pinho».

Os meandros de Alcântara e as viellas da Madragôa, os

beccos da Mouraria e as lortuosidades de Alfama, foram os cir-

culos viciosos onde baixou Machado Santos.

Mais tarde, () elle diria ainda, como se essa recordação

lhe fosse grata *

«Hoje, que não sei em que passar o meu tempo, porque in-

felizmente me não acharam competência para collaborar na

(*) Pagina 14 do relatório de Machado Santos, publicado enn 1911.
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obra da regeneração da Pátria; hoje que a paz do gabinete é

mais necessária do que a agitação das vielas e ruas tortuosas

de Alcântara, Madragôa e Altania; hoje, que os passeios a Mon-

santo e ao «hotel Pinho», do Aterro, já não são necessários, eu

tenho saudades d'esses tempos de lucta e de terror, em que a

alegria e sobresaltos se alternavam, torçanJo a apparentar um
socego de espirito que internamente ninguém podia sentir!»

Dir-se-hia um lamento, e uma pena d*esses passeios.

Juigar-se-hia a falta d'essa promiscuidade terrivel.

Constiiuia porem uma ironia a esse presente, e quiçá um
arrependimento dos passos dados, pois o retrocesso ao tempo

de cautellas e de desasocegos dos nocturnos alliciamentos, sig-

nificava longe ainda a vida de desillusões preparada ao surgir

do antigo sonho de todas as horas.

Mas todo esse espaço de Agosto de 1907 a 191 o, achou-o

firme em crençss.

A* reluctancia de D. Carlos I em reconhecer a monarchia

composta de monarchicos, correspondeu a convicção de Cândi-

do Reis, de que republicanos havia muitos, mas revolucionários

poucos.

Foi Machado Santos quem a lume trouie essa opinião: (•)

«Cândido dos Reisdizia-me: homem! republicanos^ ha mui-

tos, revolucionários, ha poucos; não tenha illusões. Pode-se ser

bom republicano e mau revolucionário, com poucos ou com
muitos devemos ir para a írente, para tentarmos salvar este des-

graçado Paiz. Mas não se illuda : se formos vencidos, os que se

dizem republicanos, para que o não suspeitem, commandarão,

e como os outros, os pelotões de fogo que nos hãode tusilar.»

O conceito era intuitivo.

A lógica era flagrante, evidenciando analyse lúcida.

Comtudo, para o commissario naval, o grau de enthusias-

mo e de porfia, tinha recrudescência a cada anteposto ou pre-

visto obstáculo.

Não recuou, nem mesmo ante a recusa de muitos que ha-

vendo promettido o auxilio da espada á causa da democracia.

(») Relatório já citado, pagina 17.
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disfarçavam o retrocesso sob a chrisma de passageira loucura

dada ao compromisso que lhe tomara Machado Santos.

A este, todavia, não teve quebra o animo.

A marinha era a esperança e o exercito c estorvo.

Urgia demovel-o, congraçando-o com a franca adhesão da

maruja.

Os preparativos do 28 de Janeiro afBrmaram logo a firme-

za e vontade do commissario naval.

Ao fracasso pensou ainda em, com Lúcio Cerejo, trazer pa-

ra a rua a marinha e com elia libertar os primeiros presos da

janeirada.

Lúcio Cerejo, assumindo o commando do quartel de mari-

nheiros, emquanto Soares Andréa tomava o do Arsenal, era o

preconcebido plano, onde o dr. Aflonso Costa, tomou principal

papel, por ser elle quem, ignorando tudo, conseguiu orientar em
dois dias a tentativa aprestada para 28, e victoriosa, se outro e

não João Franco a governar estivesse

Assim, a prisão de Aflonso Costa foi a total ruina do pro-

jecto, embora o commissario naval Marinha de Campos pensas-

se ainda em sublevar a gente da fragata «D. Fernando».

Machado Santos contendo a inútil intenção, evidenciava,

como conhecedor, a queda de todo o forjado movimento.

Já registámos (*) a sua acção no 28 de Janeiro.

A' derrocada do sonho de revolta, correspondeu, como des-

forço, o regicidio.

O governo de Ferreira do Amar<»l, julgava de conveniência

pôr ao largo alguns suspeitos, e preferentemente, os considera-

dos menos perigosos.

Machado Santos era mandado a bordo da canhoneira «Zam-

beze», para a Guiné, onde havia uma revolta do gentio, os «pa-

peis» de Bissau, assistindo ali ao bombardeamento de Antim e

Bandim, eflectuado a 4 de Maio. (**)

{*) Descripta largamente desde paginas 224 do 1.° volume d'esta obra.

(•*) Esse Ianc<i de armas, brilhantemente dirigido pelo 1." tenente João

Augusto de Oliveira Muzzanty, está descripto a paginas 96-100 da nossa

obra oO Começo de um reinado».
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Partindo em Fevereiro de i9o8, regressava em Junho, pa-

ra recomeço de propaganda e iniciação.

A Carbonária, já íornnada e com redes gigantescas, davalhe

a cheâa da «Alta Venda».

De novo, ppra que lhe sorrisse a fama do futuro, olvidou os

galões para descer aos jogos baratos nas altur)as onde a mari-

nhagem lhe escutava a palavra de rebeldia.

A 6 de Maio de igo8, iniciara publicação, como republi-

cano immoderado, o jornal «O RadicaU.

Dirigia-o, o comsiissario naval Arthur Marinha de Campos e

os artigos espelhavam a tenacidade de um ofiBcial de marinha

contra o regimen monarchico.

De regresso das terras de Africa, Machado Santos, tomava

a penna e ia auxiliar com a vchemencia de adversário da reale-

za, a derrocada moral que, com a complacência dos governos, o

«Radical» ia preparando á coroa.

Um artigo mais violento, cáustico e indisciplinado, deralhe

um conselho de guerra.

A defeza brilhante do advogado dr. António Caetano Ma-

cieira Júnior, que mais tarde veremos ministro dos estrangei-

ro? em ministério presidido pelo dr. Afionso Costa,— trazialhe

em audiência de 17 de Outubro de 1908, a absolvição, 8tte-

nuada todavia com uma guia de embarque no transporte «Pê-

ro de Alemquer», que seguiu para Angola a 3l d'esse mez.

Um semestre durou o exilio, e á volta, conhecidas então

bem as suas ideias, conferido ironicamente lhe toi o titulo de

«Presidente da Republica do Cartaxo».

Empunhava porem o camartello destruidor da causa mo-
narchica e outra vez Alfama e a Madragôa o retiveram por

largas horas.

Impulsionando tudo, salientes foram os serviços e a reunião

de 14 de Junho de 191O sannccionava-se o voto para o cargo

de vogal da commissão de resistência, secreta, sahida da Maço-

naria Portuguezae presidida pelo dr. José de Castro.

No receio de fracasso da sua obra, assistiu aos addiamentos

de I4 de Julho e 16 de Agosto d'aquelle anno.

Elle que insuflara energia e revolta a outros, teve que lhes
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refrear as impaciências e aconselhar^Ihes paciência e modera-

ção.

Assistente ás reuniões decisivas da tarde de 2 de Outubro

no consultório do dr. Francisco Eusébio Lourenço Leão, e á

das 8 horas da noite, no Centro Republicano do largo de S.

Carlos^ n'este promettia ao almirante Cândido dos Reis, a su-

blevação de infantaria l6.

A tarefa das horas que precederam o movimento, as cami-

nhadas do quartel de Alcântara para Campolide, ao quartel de

artilharia i e para Campo de Ourique âo quartel de infanta-

ria i6, não o alquebraram.

A promessa cumpriu-a e embora malsinada de pretextos vá-

rios, o regimento sahiu para se junccionar a artilharia.

A marcha foi desorganisada, e a soldadesca penetrada d'um

temor a que o próprio commissario naval não poude exi-

mir -se.

Certo é porém que, a despeito de todos esses embaraços, se

efíectuou a juncção dos dois regimentos.

Fez parte, enervado, da jornada de receio do quartel de Cam-
polide á rua Ferreira Borges, e d*esta, n'uma nevrosc inconce-

bível, á Rotunda.

A subalternidade em que se encontrava n'esses lances, não

lhe deu comtudo o notório do destaque, colhido apenas no as-

salto e tomadia da esquadra da rua Rosa Araújo.

O feito, de diminuto alcance, não lhe augmentoii o grau

em relação aos outros agaloados.

Teve o encargo da defcza de um lado do acampamento da

Rotunda.

Absorveu se n* tarefa, entregou-se-lhe, ignorando todavia

que, desde essa hora, o destino lhe estava desbravando o cami-

nho para, quebradas as cadeias da subalternidade, o aureolar

com as notoriedades.

Era o premio, inicial, das labutas em prol da democracia.

Os bastidores d'esse vasto theatro, a Rotunda, onde se des-

enrolaram tantas scenas de surprezas e de ambições e onde a

sorte conduziu a ofiBcialidade á resolução de uma fuga, retive-

ram-no a elle, longe, activo e impulsionante, julgando trabalhar
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para outros, e accionando, sem querer, para si, para o consum-

mar do seu destino que, tazendo-o emergir do semi-anonimato,

o ia coUocar no ponto culminante e pouco iacil de ascender, de

heroe d'uma reivindicação constituinte.

Das grandes alturas se cae mais breve e mais perigosa-

mente. .1 «EÍT^Vlb

Esse destino que o lançou para o mundo da celebridade,

atiral-o-hia mais tarde do seu pedestal de idolo, para o campo

trivial das veias populares, mas, é certo, já não logrou apagar

os anteriores dias de gloria, de alegria, de louvamento em que

o nome de Machado Santos estrondeou como o de supremo da-

dor de um bem nacional a uma raça de escravisados.

Fugir dos caprichos populares : são ondas que ora sobem

elevando comsigo os bateis frágeis da popularidade, ora descem

arrastando para a voragem os incautos que na sua estr°lla de

perpetua gloria confiaram.

Dedicado á ideia de que a Republica seria a redempção de

Portugal, Machado Santos ergueu o tacho incendiário da sedi«

ção e ateando o fogo destruidor da realeza, atirou a terra a se-

mente tortiâcante do ideal a reivindicar pela cólera popular.

Cmquanto outros manobravam, lançando aos ouvidos do po-

vo as phrases de maldição á coroa, elle, corria os aggrupamen-

tos das camadas baixas, e jungia-os, em segredo á causa de um
espraiar, armado, da cólera dos adeptos da causa republicana.

Quando outros se eclypsavam, ficava elle, para mentira de

quantos lhe negaram a estada no posto onde poucos desejaram

conservar-se e justificação dos que alto proclamaram :

«Deve-se a Machado dos Santos, á sua inegualavel energia

c patriotismo, a conservação do reducto da Rotunda. Perdido

elle, tudo estaria fatalmente perdido. As tropas do Rocio teriam

logo conquistado a posição, e os defensores da monarchia se-

riam bafejados por novo alento, o que por certo teria determina-

do a derrota dos republicanos. (*)

Foi pois Machado Santos, o evidente executor d*esse man-
dato.

(*) «Como triumphou a Republica em Portugal»—Pagina 123.



81^ ARMANDO ttlBEIKO

O acaso lh'o entregou.

Confirmaria a posse, a expansão de um povo.

Foi a este e a Machado Santos, ligandoos no mesmo am-
plexo de louvor, que a imprensa, (•) á aspiração democrata rea-

lisada, dedicou as linhas de engrandecimenf), que o futuro trans-

formaria, diversas vezes, em apupos de desvairados:

*A Rotunda da Avenida íoi o Aventino do povo portuguez.

Quando para ali se dirigiu, inflammava-lhe a alma o espirito

latino, progressivo, revolucionário, em que lateja o direito, pul-

sa a justiça. As reivindicações da humanidade conglobam-se to-

das dentro d*esse espirito. Com o principio da civilisaçao con-

substancia-se o ideal da revolta. Foi Roma que soube fazer gran-

des cidadãos; e atravez dos séculos, que a Edade Media encheu

de espessas sombras e a Renascença tingiu de indecisos cla-

rões de aurora, a França da Revolução reproduziu o typo d*es-

ses grandes cidadãos, que no velho Lacio abandonavam a char-

rua pela espada, e souberam tazer com o alto despreso da vida,

mais que a sublimidade da sua pátria, a immortalidade da sua

raça.

«Na Rotunda da Avenida esteve um povo digno d'€ssa evo-

cação soberana, e foi genuinamente o povo, animado apenas da

sua heroicidade, humanidade forte e simples, só pensando no

seu ideal estremecido, desinteressado e puro, obscuro e altivo,

—

soldados, officiaes de pequena patente, estudantes, operários, tra-

balhadores dos mais humildes. A épica visão recorta-se n'um
scenario de magesiade revolucionaria^ que aflasta a ideia dos

pronunciamentos e só deixa transparecer, nitida e firme, a inter-

venção popular.

«Esse povo consubstanciase n'uma figura predestinada, a

de Machado dos Santos. O que era Machado dos Santos? Com-
missario naval, isto é, um official de marinha, dos que se cato-

logam na cathegoria dos não combatentes. Machado dos Santos

era,— «um não combatente». A designação faz sorrir, quando

os factos nos apontam em acção, esse extraordinário combaten-

te. Também o povo é um não combatente. Raro toma as armas.

(*) «A Capitalo de 8 de Outubro de 1910.
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A sua Juncção é trabalhar e soflrer. As suas mãos conhecem a

enxada, a plaina, a serra, o martello, o malho, a picareta. Não

conhecem a espada. Mas quando a empunha, nunca na historia

íulgiu esse braço mais poderoso, um gladio mais irresistivel. E'

que nunca a toma senão quando o direito o exige, a liberdade

o requer, ou a Pátria o necessita. O que faz os heroes não é ape-

nas a dextreza, a coragem, o fulminante golpe de vista que de-

cide da sorte dos contlictos mortaes.

«E* a pureza da causa que se detende. O velho Hercules é

um cavalleiro andante da Fabula. A sua arma é uma clava e

uma vassoura. Com uma subjuga o sórdido javali do Eryman-

tho; com a outra varre as cavallariças de Augias. O povo da

Rotunda matou assim a Realesa e varreu as:»im os detrictos da

sua corrupção.

«Mignet chama a Danton: «o revolucionário gigantesco».

Porquê? Mais ainda do que pela sua bravura, pela sua activida-

de. No IO de Agosto, que derrubou a monarchia dos Capetos,

como o 5 de Outubro varreu a monarchia dos Braganças, Dan-

ton não conheceu um momento de descanço.

«Em toda a parte surgia, em toda a parte só a apparição

da sua fígura leonina lembrava a todos os combatentes da Re-

volução que era preciso vencer ou morrer. Machado dos Santos

foi um chefe revolucionário da mesma estirpe histórica. E' da

raça dos predestinados sublimes que, no tumulto revolucionário

agigantam as suas proporções á proporção que o perigo cresce.

Homens d'estes dir-se-hia que brotam da própria natureza, com-

movida com o sofírimento do homem, subjugada pelo homem.
Dir-se-hia que se entreabre como a cractera d'um vulcão, e ar-

roja ao mundo estes ardentes seres, em cujo olhar crepita uma
chamma e em cujo sangue ferve uma lava.

cHa oito dias, o nome de Machado dos Santos de raros seria

conhecido. Hoje, pronuncia-o o mundo, a historia inscreve-o nas

suas lapides de mármore. E* ainda nMsto a imagem do povo

portuguez, por quem se dedicou, sofireu e combateu. Ha pouco

ainda o nome de Portugal era o d'um apagado povo, que mui-

tos nem sequer sabiam de5ligado da soberania d*outro povo, seu

visinho mais poderoso.

VOL. III — í-L. 102
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«Ha pouco ainda, para grande parte da humanidade, a Hes-

panha começava nos Pyreneus e acabava na íoz do Tejo. Hoje

esse nome destaca-se, a sua independência affirms-se acs oihos

ationitos d'essa humanidade. Portugal expandese, cresce sobre

a Hespanha, que parece estreitar-se, para dar as mãos á França,

e entrelaçando as bandeiras das duas republicas é já uma som-

bra vermelha a que se estende sobre a pátria do Cid, e pronun-

cia o advento da aurora rubra das revoluções.

«Povo magnânimo, povo sublime!

«A*manhã, debalde te procurarão no teu reducto sagrado.

Estarás de novo no campo e na officina, semeando e martellan-

do, produzindo a fartura e a belleza da tua terra. Mas a tua

mão firmou mais uma vez, junto de uma data, a tua assigna-

tura indelével. Ella ahi fica, como a promessa de que não falta-

rás logo que seja nece&sario dar ao progresso mais um d'esses

empurrões urgentes que o ajudam a galgar os maiores obstácu-

los de um caminho.»

D*elle, diria ainda, o orgao da dissidência, o «Dia», a 7 de

Outubro de i9io;

«Entre todos os heroes que se bateram com tamanho deno-

do c bravura pela causa da democracia, não podemos deixar de

especialisar os illusires oflSciaes de marinha srs. Machado San-

tos e Marinha de Campos, nossos antigos correligionários e sem-

pre muito prezados amigos pessoaes.

«Bstes dois nomes andam na bocca de todos os democratas

como dois verdadeiros heroes, dos que a historia costuma ins-

crever nas suas paginas, nos primeiros logares de honra.

«Abraçamol o? com o mais cordeal affecto e felicitamol-os

com o mais caloroso enthusiasmo, pela sua brilhante conducia

na implantação da Republica em Portugal.»

Assim,pois,Machado Santos, da administração naval, não com-

batente, assumiu funcções adversas áquellas de que tinha patente.

A' desorganisação do acampamento ia seguir-se um, quanto

possível, regimen disciplinado.

O official tinha por si uma estrella boa. Ella o guiou, por esse

caminho de obstáculos e de invejas, cnde outro fraquejaria se não

tivesse a sustentai o 2 mãoinvisivele poderosíssima dodestino. . .
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Scenario de desordens. O acampamento fnsiirrecto da Rotunda. = A
sua reorganisaçáo apoz a fuga dos officiaes.=A chegada de no-
vos emissários —A Escola do Exercito nas primeiras horas de re-

volta. =Novos auxiliares

^ ssumindo, de vontade, o duro encargo de com-

mandante das íorças revolucionarias da Rotun-

da, Machado Santos, abrangeu, n'uma vista re-

trospectiva, todo o sudário desenvolvido durante

as horas de desillusão.

Aiem, alliára-se á desesperança, alguma cou-

sa peor do que ella : a indisciplina.

Esses instantes de talta de orientação que a cnonarchia,se o

quizera, teria habilmente e sem custo, aproveitado, levavam até

ao saque.

Emquanto uma parte da soldadesca e do povo se evolára,

procurando, como os officiaes, uma sabida a lances de afigura

da tragedia, outra parte tentou ao menos uma compensação ao

sacriâcio da madrugada e um amortecimento cerebral dos re-

ceios de que se fizera larga propaganda.

Aproveitando os embaraços da abalada dos agaloados, e a

phase de evidente quebra de animo que precedeu o restabeleci-

mento, tanto quanto possível, da ordem na gigantesca barafun-

da do reducto, dava-se a tomadia, na teira de Agosto, dos abar-

racamentos de comestíveis e bebidas.

O espectáculo tornouse tremendo.
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Depois de beber, a peonagem, que nem combatente era, e

que afluirá á Rotunda escoada dasviellas lobregas da Madragôa
e de Alfama, tomou o campo por conquista e deu a nota verí-

dica, companheira das desvairadas agitações populares.

Cahiram uns sob a acção adormecedon do vinho e das be-

bidas espirituosas, encharcando-se em liquido vermelho que, ti-

rando ao acampamento, o tétrico de um logar de revolução on-

de havia sangue, lhe conferia as honras baixas de tabernal or-

gia.

Foi bem o resurgimento da feira.

Esta, desde a noite alta de 3 cedera o passo para se trans-

formar em logar de lucta^ em abrigo de revoltados.

A's IO horas da manhã de 4, quiz rehaver os seus foros de

banal retiro de pantaguelica acção e de contumaz embriaguez.

A' alegria succedeu a nostalgia e o vandalismo, e as tornei-

ras, abertas, dos cascos, deixavam esvahir pelas ruas da Feira de

Agosto, o vinho que a saciedade fizera desprezar. . .

Evoquemos a descripção de um assistente, antes proclamada

em pleno parlamento (*) pelo capitão José Afionso Palia.

Deixemos que o revolucionário de infantaria I6, i.° cabo,

José de Lima, authentique esse quadro perturbante:

«Depois d'isto ficámos em completo socego; sobre a manhã
correu o boato que ninguém mais tinha adherido, nem Mari-

nha, nem Exercito, nem povo, e por esta altura começaram a

desapparecer os soldados e o pnuco povo que ahi havia, apenas

ficando os garotos dcs jornaes a brincar com as muares e por

cima das peças e alguns militares.

«Eram proximamente 10 horas da manhã quando estava

tudo no mais completo abandono e sem governo^ começamos

então os poucos soldados que lá havia a subir para a Feira de

Agosto onde nos apoderámos das barracas de comes e bebes, e

cervejarias com doces, sendo o maior desperdício na barraca das

garrafas, onde havia approximadamenie i:5oo garrafas, chegan-

do a correr o vinho pelas valetas e aos cascos de vinho d'outras

(*J «Diário das Sessões do Senado» — Sessão n.« 32 de 24 de Janeiro de

1913 = Pagina 5.
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barracas proxima& abríamos as torneiras e bebíamos, a ponto do

líquido correr pelas ruas, apparecendo alguns homens estendi-

dos em completo estado de embriaguez, assim como a vadiagem

que bebia á descrição até cahir.»

Urgia liquidar a contingência perigosa, tanto mais quanto

se apresentara a ideia de que uma boa deíeza daria a illusão de

uma poderosa força.

Resolveuse aproveitar todos os validos dos anteriores inci-

dentes de armas e das investidas ás esvasiadas pipas.

De inicio avaliado foi o estado momentâneo do acampamento.

Ia elle desde a parte alta da Avenida António Augusto de

Aguiar, até Campolide, n'uma área onde se comprehendia, o

centro, ou elemento central, a Rotunda, e coniugantes, o quartel

de artilharia i em Entremuros, o parque Eduardo Vil, o quar-

tel de Vai de Pereiro e os arruamentos que abriam caminho

para o local denominativo do baluarte.

O ponto deuse como excellente, não só porque uma deteza

enérgica o seguraria, como a manutenção, chamaria ali maior

numero de deflensores.

Diminuíra a força, reduzida a pouco mais de loo homens,

mas a astúcia contrabalançaria, em parte, a defficiencia dos ba-

talhadores.

Os adversários não deviam de conhecer o aspecto desespe-

rançado da Rotunda.

Obedecendo a essa necessária base, Machado Santos divi-

dia logo as forças em dois núcleos deffensivos e oôensivos, ac-

tuando o primeiro no parque Eduardo VII, com duas boccas de

togo e o segundo na linha do reducto da Praçi Marquez de

Pombal, com as restantes.

Verificadas todas as possibilidades de resistência, a abundân-
cia de agua, a relativa faculdade de acquisição de viveres e o

estado moral dos revoltosos validos, poucos em numero, mas
cheios de té na victoria, assignalou se que se poderia suster o

acampamento, até nas previsões de um cerco por 8 dias.

Sabia já que o «D. Carlos» e a fragata «D. Fernando» sau-

dando embora a bandeira azul e branca, a favor estavam da

causa democrática.
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Confiando na respec:iva guarnição, não teve duvidas em
contar com a posse, mais ou menos breve, do cruzador, e com
o vigoroso appoio da gente que, a leste, guarnecia o quartel de

marinheiros.

Cuidou-se de rollocar o acampamento em melhor acção de

resistência utilisando sabiamente as 8 peças trazidas do quartel.

A*s 2 coUocadas na embocadura da Avenida Fontes Perei-

ra de Mello e ao centro visando a rua central da Avenida da

Liberdade, seguiu-se o assentar de uma outra de appoio a esta

e de três guarnecendo as terras do Parque Eduardo Vil, para lá

do alto da feira de Agosto, cruzando com as que protegiam o

quartel de artilharia i.

Do sector da defeza da Avenida Fontes Pereira de Mello,

tomava a chefia o sargento Laurindo Vjeira, aggregando-se de-

pois, cerca da noite, o sargento de engenharia, Manuel de Oli-

veira, que não havendo conseguido sublevar o regimento, nem,

durante a revolta, trazel-o a adherencia segura^ se apresentou na

Rotunda.

O sector do alto do parque Eduardo VII, entregue ficou por

superior, aos três sargentos Mathias dos Santos, Firmino Rego

e Garcia Tereno.

Da parte central, a Avenida, dirigiam a deteza e ataque, os

dois sargentos Manuel da Conceição Silva e Ernesto José dos

Santos.

Apontada outra peça para a Avenida Duque de Loulé, onde

ficou dirigindo a deteza, o 2.° sargento Manuel Joaquim Feio

e firmada outra na entrada da rua Braamcamp, onde er& encar-

regado do commando, o sargento José Soares da Encarnação,

garantida ficava a impossibilidade de assalto, não só pelos lados

da Avenida da Liberdade^ como pelos de Sete Rios e Campo-

lide, demais com o appoio do quartel de artilharia i, deposito

de forragens e também munições das peças e onde manobrava

superiormente, o sargento aiudante Arthur Sangreroann Henri-

ques, com Armando Porphirio Rodrigues, que entregando a vi-

gilância do edificio ao ex-soldadoda guarda fiscal António Pedro,

tomava contada deteza da entrada do portão principal fronteiro

ao parque Eduardo VII,



A KEVOLUÇAO POKTUGUEZA 819

E' certo porém que, entre esses trabalhos, não se firmou a

confiança de Machado Santos na manobra sem agaloados e elle

o declara, nos seguintes trechos : (•)

«Fernando Luiz da Silva Mendes, um auxiliar magnifico,

alumno da Escola Polytechnica, com outros companheiros seus,

havia sido encarregado também do serviço de informações, À
estes bravos rapazes descrevi assim a situação na manhã de 4 :

Intantaria e caçadores trahiram-nos; os marinheiros não desem-

barcaram e estou prestes a ser atacado pelas baterias de Que-

luz, intantaria e lanceiros. Cândido dos Reis suicidou-se e os oí-

â;iaes que aqui estavam retiraram. Vejam vocês se conseguem

arranjar-me alguns officiaes dos nossos »

Parece destacar se um desejo, não realisado, de dividir res-

ponsabilidades com outros officiaes, facto natural n'uma perspec-

tiva, patente, de ruina.

Egualmenie se vêem salientes vislumbres de um derrubar de

confiança no auxilio dos outros regimentos, tão citado em va-

rias paginas do relatório de Machado Santos.

Poder-se-hia levar a falia aos estudantes, como, carregando

cores, um insuflar de maior vontade de trazer reforços.

Todavia não convindo ás revoluções o descrever de aspecto

negro de um mallogro c de um abandono total, de deducção

melhor se affigura^ a existência de momentos de descrença e de

desanimo, logo substituídos por outros, de enthusiasmo e de

confiança, nas incoherencias tão triviaes na humana raça.

Entre todas essas variegadas disposições espirituaes se foi

procurando effectivar uma defeza.

Para favorecera intantaria, rapidamente se construiram trin-

cheiras-abrigos,

Procedeu-se ao corte dos fios telegraphicos e telephonicos

para com elles e o arame farpado tirado do parque, formar obs-

táculo, atravessando os de lado a lado das ruas.

Com algumas picaretas e pás, descobertas a custo, se iam
cavando fossas, augmentando a barricada hypothetica, com as

(*) Relatório de Machado Sauto8.=Pagina 84.
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guaritas do pessoal dos eléctricos, e dos guardas do parque, ar-

vores, tapumes de obras, carros da limpeza, taboado das barra-

cas, o que apparecia.

Prevista a eventualidade da conservação ali durante a noite

e para que a Rotunda illuminada não oíterecesse alvo seguro,

íoi cortado o cabo eletrico da illuminação.

A meio d*esse estabelecimento de frágil barricada, as tro-

pas do governo, cansadas de uma attitude problemática, e para

que que tentado talvez fosse uro lance decisivo por parte dos

contrários, eftectuaram prolongada descarga.

A resposta da Rotunda não tardou e n*um intervallo de

permuta de tiros, proseguiu o trabalho de fortificação, quasi re-

pletos, e suscitando o commentario de que as forças do Rocio,

pareciam haver esperado apenas o fortalecimento da Rotunda

para o romper de hostilidades. . .

Alguns firos rasteiros, de artilharia, os fez suspender sem
prejuízos largos, a não ser pela infantaria, que estragos causou

pelo fogo intenso e certeiro.

Presidindo a toda essa fatigante tarefa, emquanto a vigilân-

cia attenta, procurava perscrutar as intenções dos contrários,

ainda se quiz apresentar a Machado Santos uma visão terro-

rista.

Haviam chegado dois componentes da junta revolucionaria

o dr. Malva do Vai e Celestino Sieffanina.

Tinham feito um desanuviado trajecto, em trem, do Cães

do Sodré á Avenida, e transformando a inacção do exercito em
espectativa pouco animadora, esta foi exposta no acampamento

pelo dr. Malva do Valle.

Ao novo golpe, correspondeu o commandante da Rotunda

com o ennumerado das soffridas contingências, desde a fuga

dos officiaes até á dificuldade de se manter o reducto caso não

apparecesse efBcaz auxilio.

A' permuta de impressões taes, em face mesmo da peona-

gem mal disciplinado e escutado ávido á espera anciosa de boas

noticias colher, julgou útil Celestino Steffanina, a efQcacia de se

constituir em permonorisador de falsos acontecimentos.

Affastava assim os curiosos de junto dos dois chefes e pro-
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curava derrubar o etteito de soltas phrases por elles colhidas

€ cujo sentido nem suíficientemente logrado íoi perceber pelo

próprio interceptador das palavras trocadas entre Machado San-

tos e Malva do Valle.

Ve)amos a descripção (•) de Celestino Steítanina sobre es-

se matinal episodio da Rotunda

:

«Fui parar ao «Cães do Sodré onde encontrei Joaquina Pes-

soa c Machado Vieira redactor d'aO Século» . . . Nada sabiam!

Segui até á muralha e encontrei-me com Malva do Valle, que

vinha do Hotel Central onde examinara o dr. Aítonso Costa,

que julgara ter sido attingido pela descarga que do quartel de

marinheiros tinham feito sobre o coupé 44. Disse-lhe «que era

preciso tazer-se alguma cousa, que o movimeato não estava per-

dido, que o que taltava era quem tomasse sobre si a decisão de

-agir, que os chefes tendo desapparecido, elle, como membro do

Directório podia tomar qualquer iniciativa.» Respondeu-me que

«cstjva prompto para tudo», mas que era pouco conhecido e

pouco conhecia a cidade.

« — Vamos os dois... eu sou conhecido.

«Arranjei um trem e batemos para a Rotunda, passámos

pelo Correio Geral onde estava uma força da Guarda Munici-

pal. «Nada nos disseram !í passámos na Praça da Figueira por

«ntre torças de infantaria, «nada nos disseram!...* Chegados á

Rotunda, deviam ser dez e um quarto ou dez c meia da ma-

nha, o quadro era desolador; quando muito, l5o pessoas vali-

das, entre civis e militares capazes de fazerem frente ao inimi-

go ; o resto era rapaziada bravia, armada com ferros de vários

tamanhos e feitios, machados, bainhas de espadas e de sabres,

ctc, ctc, tudo armamento que, quando muito, poderia servir pa-

ra matar a carriça. . .

lEmquanto Malva do V^alle fallava com Machado Santos,

que dizia que tinham fugido todos os officiaes e que elle não po-

dia agueniar-se n'aquella posição, eu, para ter o povo aflasta-

í») Celestino Steffauina. = «Subsídios para a Historia da Revolução de
5 de Outubro de ] 910»—Pagina 12.
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do, afim de não ouvir estas palavras de desalento e manter o

togo sagrado, mentia descaradamente; disse «que Cândido Reis

estava no quartel de marinheiros á frente das tropas revolta-

das; que se aguentassem ali porque á tarde viriam looo ma-

rinheiros com metralhadoras» mentiras que o estado dos espiri-

tos no acampamento me sugeria.

«Que todas ellas me levarão ao inferno não me pode res-

tar duvida, mas que ellas toram de resultados profiquos prcva-o

a declaração de Alberto Silva que íoi, diz Machado Santos no

seu relatório, pag. 86; «.. . outro chefe, Alberto Silva foram de

uma dedicação inexccdivel. Receando ser assassinado por algum

traidor, pedia a este ultimo para exercer com os seus homens uma
especial vigilância sobre a minha pessoa; estou convencido que

se me encontro com vida a ellc o devo.» «Eu abaixo assignado

declaro que no dia 4 de Outubro de i9io até ás 10 horas da

manhã se receberam na Rotunda noticias alarmantes e desani-

madoras, tendo o «Visconde da Ribeira Brava sido um dos que

mais desalentou a todos». Mais declaro que seriam 10 e meia

horas da manhã appareceram Malva do Valle e Celestino Stef-

fanina que julguei ser official de marinha e que nos deram as

melhores noticias. Que Cândido dos Reis estava no quartel de

marinheiros vivo e são dando SteSanina a sua palavra de hon-

ra que tinham estado fallando com elle meia hora antes. Que
os navios no Tejo estavam todos revoltados e que á tarde se fa-

ria o desembarque de mil marinheiros para a Rotunda. Que

era certa a victoria mas era indispensável que todos ficassem fir-

mes nos seus postos sem recear ataques que se não dariam por

estarem as outras forças todas com o movimento (e a bem da

verdade assigno o presente) Lisboa, I0[8i9ii.— Alberto Silva

— Chefe do grupo a Mão Negra.»

O mesmo trem levou portanto o dr. Malva do Valle e Ce-

lestino Steflanina ao quartel de Alcântara, onde se eôectuou

um rápido conselho na parada sul, com os tenentes António

Ladislau Parreira e José Carlos da Maia.

Os emissários da Rotunda, ou porque mais forte julgaram

o quartel de marinheiros, ou porque lhes não soffresse o animo

proseguir em relates phantasistas, dt volta á Praça d'Armas de
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Alcântara, o dr. Malva do Valle, expunha (•) ao i.° tenente An-

tónio Ladislau Parreira uma situação desordenada de gente

acampada no alto da Avenida, sob analyse leita durante o tempo

que ali estivera.

No abandono do acampamento iam pois depor junto das

torças de marinha, a torrente das suas desillusões.

Comtudo, á hora da entrevista, já o commissario naval Ma-

chado Santos nos apresenta o acampamento em avançado esta-

do de organização:

«O campo ficou assim regularmente defendido contra qual-

quer ataque que nos tosse dirigido peio Norte, pelos lados de

Campolide e Sete Rios. Para defender o campo dos ataques pela

tace Sul, collocou se em posição mais uma peça, fazendo frente

a qualquer aggressão que nos fizessem pela Avenida da Liber-

dade, outra foi collocada na embocadura da Avenida Braam-

camp e outra apontada para a Avenida Duque de Loulé Atira-

dores civis defendiam as entradas do parque e das ruinas do

quartel de Valle do Pereiro.

«O dr. Malva do Valle, illustre membro do Directório, que

presente estava, conversando de parte commigo, disse-me que de

todos os prementes nós dois é que seriamos fusilados, elle como
o único chefe civil presente na acção, eu como chefe militar.

Que ordenasse o que entendesse porque também era de opinião

que se deviam fazer todos os sacrifícios e que embora convenci-

do da sorte que nos esperava, ficava commigo para dar ao mun-
do o exemplo do «Dever cumprido.»

De facto, emquanto Celestino Steflanina reproduzia para os

revoltosos, ainda em evidente desorganisação, um illusorio qua-

dro de succedidos feitos em Alcântara e a promessa de grandio-

sas futuras intenções, a entrevista de Machado Santos com o dr.

Malva do Valle, exprimia ííagrante quebra de energia.

O ultimo, embora expressando votos de acquiescencia a to-

dos os sacrificios, evidenciava responsabilidades terríveis, frisan-

do que dos combatentes ali dispostos, só elle e Machado San-

(*) Consta o facto do relatório official do 1.° tenente António Ladislau
Parreira, chefe do movinaento em Alcântara.



824 ARMANDO KIBEIKO

tos, como chefes civil e militar teriam o tusilamento, se a sorte

desfavorável tosse.

Era ella, porem, quem jungia aquelle posto o commissario

naval e o influxo mau, de novo o quiz perturbar.

Sacudido foi, todavia, o súbito torpor da previsão alarmante.

O chefe da Rotunda, suscitava ao d". Malva do Valle, a

conveniência de se conhecer, sob bases certas, o que se estava

passando a bordo e em Alcântara.

O representante do Directório encarregava se do acto, mas

por anomalia, vcl-o hemos, embora procurando dar novas excel-

lentes, ir facultar informes desanimadores.

Malva do Valle abandonava, pois, afim de ir ao quartel de

marinheiros procurar noticias, esse logar onde o official de ma-

rinha ficava como symbolo de spartana stoicidade.

De verdade, se abalos teve, é certo que qualquer outro, com
tão fortes pressões espirituaes, não resistiria e escudado nos cons-

tantes conselhos de fuga eno, de minuto a minuto, exposto qua-

dro de revindictas e horrores, poria cem léguas entre si e esses

sitios preste» a serem tocados pela aza negra da morte e pelo

prophetisado potro do martyrio.

Reprodu?ia-se o estado pouco tranquillisador da Rotunda,

mas sem se notar a attitude, talvez desolada, mas sempre enér-

gica de Machado Santos.

Sabia elle bem o seu grau de responsabilidade.

Impulsionava, ateava a chamma d*esse incêndio destinado a

carbonisar o throno da realeza de Portugal.

Tendo arrastado ate' lá, pela palavra e pelo exemplo, parte

do núcleo ali existente, não lhe cumpria a deserção, ao notar

que o gladio erguido para decepar a causa monarchica, prestes

estava, por singular inversão, para cortar cerce a cabeça dos

seus sonhado justiçantes.

Todavia imperava mais a convicção de um sacrificio do que

a de uma victoria.

Não quiz, junto a si, quem pudtsse compartilhar da even-

tual responsabilidade da loucura.

Vendo a meio da Praça Marquez de Pombal, o cadete da

Escola do Exercito, João Ribeiro Gomes, incitou-o a que não
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prejudicasse o seu tuturo, e retirando, servisse o ideal republi-

cano valendo-se das relações que tivesse para attenuar a desdita

dos vencidos, e mais, proseguir o trabalho reivindicador da de-

mocracia.

O cadete, com o seu camarada Ignacio Monteiro de Azeve-

do e o aspirante de marinha, Adolpho Trindade, recusaram

abandonar o posto.

Machado Santos abraçou-os rejubilando.

Sobre este ponto, aliás certOj se apresenta o próprio citador

do lacto em singular controvérsia.

Vemolo assim descrever, a paginas 77 do seu «Relató-

rio» :

«Um alumno da Escola do Exercito que se encontrava a

meio da praça Marquez de Pombal recusou retirarse. Disselhc

que não arriscasse o seu tuturo e que, com as relações que ti-

vesse, empregasse todos os esforços para melhorar a sorte dos pri-

sioneiros nos conselhos de guerra e que se reservasse para mais

tarde continuar a obra que não soubéramos levar a cabo. O bra-

vo rapaz recusou; abracei-o e perguntei-lhe o ncme; não me res-

pondeu, seguindo immediatamenie para a linha de togo. Era o

cadete Ribeiro Gomes. O mesmo fizeiam o aspirante de mari-

nha, Adolpho Trindade e o cadete Ignacio de Azevedo.»

Porém, a paginas I24, diz:

«Ribeiro Gomes e Ignacio de Azevedo, vendo deslisar o au-

tomóvel que conduzia os officiaes para engenharia retiram apre-

sentando-se na Rotunda onde tive os prazer de os ver e onde

prestaram óptimos serviços. Seriam i i horas da manhã quan-

do lhes dei ordem terminante de retirarem, ordem que os bra-

vos rapazes não desejavam acatar, conseguindo resolvcl-os a isso

a muito rogo, pcdindo-lhes que 6zcssem o possível para que de

lóra algum soccorro nos viesse, de tropa regular. Os dois intré-

pidos moços vão para a escola e lá fazem o que podem na in-

tenção de trazerem o almejado soccorro.»

Parece-nos todavia que mais base teve a primitiva declara-

ção, insufiBcientemente esclarecida na segunda, havcndo-se dado
a sahida algum tempo decorrido sobre as iniciaes tentativas.
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Foi por essa hora que uma lembrança houve para a Esco-

la do Exercito, cujo grupo revolucionário poderia prestar auxi-

lio efficaz.

Inútil íôra a sua acção junto aos regimentos, que não ha-

viam conseguido trazer, abertamente, para a causa republi-

cana.

Regressendo, os cadetes íoram levar ali a nota de uma de-

solação.

Vimos já, as instancias para que o tenente Pereira Cabral,

tomasse a chefia do acto insurrccional na Escola.

O ofiBcial, sahindo para a Rotunda afim de avaliar lactos

que o conduzissem ao cargo de responsabilidade, toi todavia um
dos que do acampamento sahíu com a descrença a tomar-lhe a

alma.

Emquanjo esperado era na escola, o automóvel que o con-

duzia e ao capitão Sá Cardoso, galgava célere a distancia dos

altos da Avenida á pacata Villa Franca.

A impaciência dos cadetes, corria tão rápida como o auto

do que debalde era aguardado.

O estrondear das granadas e a anela de revolta, irritavam-

Ihe a intolerância.

Foi aos agaloados o cáustico commentario que os acirraria

para a lucta se escutado tivessem a phraseologia violenta das ar-

guições.

Esperanças novas surgiram nos alumnos ao apparecimento,

cerca das i i horas e meia, do tenente Hélder Ribeiro, ao tempo

que alguns civis se apresentaram pedindo armas.

O 2.* commandante da escola, havia preventivamente col-

locado as espingardas em condições de não íunccionarem, mas

sabido pelos revolucionários o deposito das armas, resolveram

elles aguardar o regresso do tenente Cabral para, reunidos a

Hélder Ribeiro, assaltar a intantaria ás ordens do 2.° comman-

dante, coronel de intantaria, Gaudino Anselmo de Oliveira.
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Ante a attitude de aberta resistência do capitão instructcr

de equitação, Eduardo Augusto Lopes Valladas, os cadetes João

Sarmento Pimentel e Castro e Silva, chamaram á revolta a sol-

dadesca de intantaria, que declarou adherir, mas apenas quan*

do se collocasse á sua frente o tenente Ricardo Pereira Cabral.

Era a derrocada.

Pimentel, Castro e Silva e João de Menezes Ferreira, inci-

taram o tenente Hélder Armando dos Santos Ribeiro á marcha

sobre a Rotunda, regeitada por pouco opportuna.

Aberta scisão entre os alumnos monarchicos, formulavam e

entregavam ao commandante, coronel Gaudino de Oliveira,

uma lista com os nomes dos incitadores republicanos.

A esse tempo, na secretaria, o lente da i.* cadeira, conse-

lheiro José Joaquim Mendes Leal. insinuava medidas repres-

sivas.

Mais tarde, republica feita, o conselheiro Mendes Leal, era

proposto para um logar de professor cathedratico do Instituto

Superior do Commercio, não sem que insinuações tivesse da

imprensa: (»)

«O sr. Mendes Leal é um cavalheiro que nas horas amargas

da lucta pela implantação da Republica pedia na secretaria da

Escola de Guerra a cabeça dos ofBcíaes revolucionários. O sr.

Hélder Ribeiro, que estava presente, deve recordar-se. . . Pois

agora, como castigo, vae também abichando um logarsinho sem

concurso de professor do Instituto Superior do Con mercio. Se o

homem tivesse estado na Rotunda, como premio, mandavam-
n'o prender. Haja em vista o caso de Américo de Oliveira. Oh
sr. Afíonso Costa, tenha dó do homemsinho, coitado! Se conti-

nua assim a maltratal-o, é capaz de lhe causar uma indiges-

tão.»

Isso originou a seguinte justificação (**) pelo antigo presi-

dente da camam dos deputados, no reinado de D. Manuel

:

«Sr. director do «Diário de Noticias».—^A proposita da mi
nha nomeação para o logar de professor do Instituto Superior de

{*) «o Intransigente» de 3 de Agosto de 1913.

(**) «Diário de Noticias» de 6 de Agosto de 1913.
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Commercio teem-se occupado alguns jornaes, no uso legitimo

do seu direito de livre critica, da minha modesta individuali-

dade.

tPara ilucidar as pessoas que não me conhecem affirmo o

seguinte:

<ti.» que não pedi a «ninguém» nem por mim nem por in-

terposta pessoa, nem directa nem indirectamente, o lugar de

prolessor ou outro qualquer lugar ou commissão remunerada ou

gratuita
y

«2.° que fui convidado pelo meu velho amigo c colega na

Escola de Guerra sr. Marrecas Ferreira, director do Instituto,

para o referido lugar, depois de votado pelo conselho de instru-

ção nos termos da lei;

«3.° que aceitei, como outros homens públicos tecm aceita-

do, situações sem significação politica, porque entendo fazer da

minha actiridade o uso legitimo, que íaz qualquer cidadão;

«4." que desde 5 de Outubro até hoje, afastado absolutamen-

te de toda a ideia politica, tenho limitado o exercício da minha

actividade exclusivamente ao cumprimento dos meus deveres

officiaes.— Mais nada, senhor director. Os homens justos e im-

parciais avaliarão por estes factos a correcção do meu procedi-

mento. Com subida consideração, de V. Ex.", J. J Mendes

Leal.— Lisboa, 4 de Agosto de IgiS.»

Os entraves á rebcUião da Escola do Exercito, Iructiâca-

vam.

Sem o tenente Cabral, a esse tempo evol&do egualmente da

Rotunda; sem noticias, depois transmittidas por Ribeiro Gomes
e Ignacio de Azevedo, tudo se limitou á fuga nocturna de Vi-

riato Correia de Lacerda, Manuel Fernandes Beirão e Humberto

de Athayde Ramos e Oliveira para o acampamento da Avenida,

e ás frustadas tentativas do tenente Hélder Armando dos Santos

Ribeiro para convencer o tenente João José de Sant'Anna Bana-

zol e os outros ofQciaes a acompanhal-os na sedição.

Baldadamente esperou pois Machado Santos o auxilio da es-

cola, só prestado n'essa madrugada de 5, pelo abandono dos

alumnos, que sahindo sem commando, por o não haver, á Ro-

tunda iam prestar o appoio ás ultimas horas de combate.
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Todos esses pormenores da Escola do Exercito ignorava o

commissario naval Machado Santos.

Comtudo, a vinda de novos auxiliares, dos cddetes desvia-

ram por instantes as attençÕes.

Para retorço á Rotunda appareciam o 2 "sargento de intan-

taria i5, Eduardo Frederico Valdez Faria, o 2° sargento cade-

te Luiz Pessoa, o i.*^ fogueiro naval Manuel Joaquim, «o Fran-

ça» e o dispenseiro naval, Joaquim Coelho, que não tendo che-

gado a tempo de realisar o seu plano de bordo do «S. RaphaeU
foram exercer a missão de revoltados no acampamento da Ave-

nida, junto de Machado Santos.

D*elles, iria a alferes o sargento Valdez Faria, e ao cárcere,

(5 de Novembro de 191 3) como portador de bombas de dyna-

mitee embora se dissesse victima de uma cilada dos adversários

de Machado Santos, o fogueiro Manuel Joaquim «O França».

A este aproveitava-Ihe a amnistia concedida por lei de 22

de Fevereiro de 19 14, sahindo da cadeia do Limoeiro a 23.

De jubilo foi o apparecimento na Rotunda d*esses novos au-

xiliares.

Com mais alguns contava Machado Santos, que ao sargen-

to Luiz Pessoa incumbia do commando da peonagem que guar-

necia a Avenida Braamcamp, como coadjuvante do sargento

José Soares da Encarnação*

Em militares iriam ainda á Rotunda, n*essas primeiras ho-

ras, o tenente de infantaria de reserva, José António Ramos, (•)

membro da commissão parochial republicana da freguezia da

Encarnação, e o cadete de cavallaria 4, António Em/gdio de Sá

Nogueira, cujos serviços appareciam depois assiti registados: (**)

«Sr. redactor.— Tendo v. apresentado por varias vezes nas

columnas do seu apreciado jornal os nomes dos heroes que mais

se esforçaram para deitar por terra o antigo regimen e erguer

altiva e pura a bandeira da Republica, lembramos lhe também

(*) «Diário de Noticias» de 16 de Outubro de 1910.

(**) Não foi mencionado em relatório algum, por ter sabido em 7 d'Ou-

tubro de 1910 do acampamento sem deixar o nome a Machado Santos. Refe-.

re-se ao facto a «Capital» de 31de Outubro de 1910.
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O do valente cadete de cavallaria 4, n.° 4011:626, António Emy-

gdio de Sá Nogueira Júnior. Este valente rapnz, um convicto

republicano, com a maior das valentias percorreu, sem descan-

çar, todo o acampamento da Rotunda, batalhando e batendose

denodadamente, vigiando attentimente os movimentos das for-

ças detensoras do regiman, exposto por vezes ao maior perigo,

assim andando sempre até ao momento cm que poude livre-

mente bradar, com toda a convicção da sua alma: Viva a Re-

publica ! e percorrer as ruas da cidade, levando ao povo a íeliz

nova da redempçao da nossa Pátria.

«Esse bravo, de cujo heroísmo tomos testemunhas, merece,

a nosso ver, qualquer recompensa, pedindo a v. que advogue no

seu jornal a causa do distincto militar.

«Sem mais, somos, etc, Caetano Barbosa, Fernando Lima,

Luiz Barata Nogueira, António de Carvalho Maia^ Carlos d'Oii-

veira. Cândido Manuel Rodrigues^ Bento Sousa de Moraes e Joa-

quim Ennes da Lage.»

Ao tempo da chegada dos primeiros, já o chefe da Rotunda

tomando, de facto, o encargo de velar por quantos n*elle confia-

vam, e a despeito de ser official de marinha, galgara para a sel-

la de um cavallo, negro, sem que bem versado fosse na arte en-

sinada pelo rei D. Duarte no seu livro celebre.

Percorreu assim o vasto acampamento, onde viu semi-orga-

nisada a linha de defeza e tendo a seu lado, como chefe do es-

tado maior, o sargento Pimentel.

Para dar mais fulgido brilho á estrella benigna do commis-
sario naval, encheu se o reducto de basto numero de civis mu-
niciados e de outros sequiosos de armas.

O campo insurgente recuperava a sua energia.

De bom augúrio tudo se julgou.
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Os delegados do grupo lA. Alvorada». = Soccorros médicos na
Rotunda.=Avlsta se a bateria de Queluz.=Hegresso à Rotunda
do alferes Camacho Brandão.

chegado reforço, se symbolisava o renascer da

esperança na alma dos revoltosos, por egual

representava, de momento, um embaraço, pela

dificuldade de jung r em única corrente, todo

esse núcleo irregular.

Dirigindo a sua columna de revoltados, o

commandanie da Rotundo marcou-lhes acção

externa, mais ptra que desimpedido âcasse o local, podendo

responder sem embaraços a eventual ataque, do que visando a

obter resultado pratico.

Determinav&.jhes a descida ao Rocio, por pontos vários, e

aos vivas ao exercito e À pátria procurar a approximaçao de ca-

çadores 5 e infantaria, devendo, obtida a juncçao, enrolvel-os,

acclamando a Republica.

Ao insuccesso não deveria corresponder o abandono do pla-

no, a executar em qualquer eventualidade tavoravel, apreveitan-

do-se a minima confusão da soldadesca, para que, os civis, met-

tendose de permeio, obstassem a nova formatura.

O apurado troço oppoz duvidas em proceder sem com-

inando.
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Conhecia a scena do balneário, não ignorava a falta dos

vultos altos da democracia designados para marchar á frente de

cada regimento, e recusou manobrar sem directa chefia, indica-

da como a de Machado Santos, e que por elle teve contra-Yon-

tade.

Esse lance da negativa, serviu mais tarde para base de no-

vos ataques ao ccmmissario naval.

Assim, Gonzaga Pinto, a paginas 43 do seu relatório tMe*

morias da Revolução», diz sobre o alvitre que propriamente se

attribue, da marcha dos civis sobre a Rocio:

«Machado dos Santos ponderou o alvitre e começou a or-

ganisar o grupo, juntando-se umas 40 a 5o pessoas. No grupo

reclamavase que Machado dos Santos tomasse o commando e

viesse fazer o convite ao campo adverso. Machado dos Santos^

porém recusou-se, dizendo que era preciso na Rotunda. Que-
brou a hesitação do grupo uma voz gritando: aRapazes, vamos
lá». Era um individuo desconhecido, de grande barba preta, E
a essa voz o grupo partiu Avenida abaixo.»

Confirma (#) o civil Manuel do Nascimento Pereira, eáse de-

poimento, mas attribuindo já o alvitre ao commandtnte da Ro-

tunda, o que authentira as aflSrmativas d*este no seu relatório.

O commandante eventual d*esse núcleo, o revolucionário

Américo Lopes de Oliveira, apresentar-se-hia, (**) por seu tur-

no, a assumir a responsabilidade do acto de marcha :

«Declaro que fui eu quem veio com os civis á Praça dos

Restauradores, onde deixei a maior parte por terra, em nume-
ro superior talvez a 3o homens. Saimos da Rotunda uns 60
homens entre os quaes nenhum militar. A' Rotunda creio ter

voltado só eu.»

Houve, de facto, a recusa de Machado Santos, que dir-se-

hia transparecer nas próprias linhas da descripção do seu rela-

tório (pagina 77):

«Armas já não tinha para distribuir. Vendo Américo de

Oliveira, peçc-lhe que me ajude a desfazer de tanta gente que

(*) «Memorias da Revoluçãou, já citadas, pagina 44.

(**) «Memorias da Revelução», já mencionadas, pagina 44.
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SÓ prejudicava a deíeza. Digo á multidão que se dirija ao Rocio,

por differentes pontos, porque os regimentos de caçadores 5 e

infantaria 5 eram nossos, que os envolvessem por todos os la*

dos; tendo o cuidado de só darem vivas á Pátria e ao Exercito,

até conseguirem o contacto com os soldados. Logo que se bara-

lhassem com elles, deviam então dar vivas á Republica. Disse-

Ihe também que não conseguindo logo de entrada o fim de

sejado se conservassem attentcs á mais pequena hesitação que

se observasse nas tropas do adversário, porque aproveitando o

momento de pânico que n'ellas conseguissem estabelecer, o po-

vo baralhado com os soldados, impediria que os regimentos tor-

nassem a formar.

«Não foi sem custo que consegui fazer me obedecer da mul-

tidão; todos queriam coUaborar na causa, mas ao abrigo da for-

ça militar. Américo de Oliveira capitaneou um grupo que se

dirigiu ao Rocio, sendo metralhado cobardemente pela solda-

desca de Hempis!»
De certo, não cumpria a Machado Santos a execução do

plano.

Ao abandono dos ofãciaes integrado fora no commando do

acampamento, pouco a pouco por elle reorganisado.

Deixal-o, para a missão perigosa, mas de diminuta respon-

sabilidade, significaria rasgar caminho ao completo desappare-

cimento dos civis, estabelecer de novo um conluso estado, e,

mais ainda, largar de mão esse reducto, sujeito a tomadia e co-

mo lógica consequência d'esta, a total derrocada do acto de in-

surreição.

Ficou pois, não accedendo ás ineptas tentativas de afasta-

mento do posto.

Comtudo, como urgia dar impulso á ideia da marcha, á si-

tuação valeu o revolucionário civil Américo Lopes de Oliveira,

collocandose á frente d*um núcleo, o primeiro a seguir, organi-

sando-se logo outro (-), onde ia o !.• cabo João Evangelista dos

Santos.

A modesta columna desceu a Avenida.

(*) Já teve referencia a paginas 472 do presente volume.
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Era o desafio lançado pela revolta á soldadesca inactiva que

alem se sentava nas ruas, ou encostava ás paredes, vencida pela

inércia e pelo cansaço.

Atroando os ares se tez a marcha.

Pouco avançavam todavia, detidos por inesperado ata-

que.

Teriam os revoltosos logrado bom êxito, se lhes não frus-

trasse os duplos planos o alferes Ernesto Augusto Empis.

Vejamos as declarações {^) do tenente de infantaria 5 José

Valdez:

«Não foi por isso sem alegria que d'ahi a instantes ouvimos

uma gritaria e algararra enorme, vinda do meio da Avenida e

que, á medida que augmentava, pela approximação, nos in-

cutia a esperança de um ataque. Assim, quasi em voz alta, lem-

bramos novamente aos soldados o não fazerem fogo e percor-

rendo toda a linha da companhia, procurávamos prevenir todos.

Mal se avistou a causa da gritaria reparamos que era um grupo

de civis que mal chegou ao monumento dos Restauradores se

estendeu parallelamente i nossa frente, dando vivas ao exercito,

Pátria, etc. Como se tivessem feito os toques de ordenança e o

grupo não dispersasse, subitamente o alleres Empis, que estava

a uma das metralhadoras, sendo elle mesmo quem a manobra-

va, começou a disparar e o ruido do tiroteio seguido das me-

tralhadoras causou tal pânico nos nossos soldados que logo fize-

ram um vivo tiroteio, que só terminou com a debandada dos

civis; embora eu gritasse e o Bragança chegasse a espadeirar al-

guns soldados, o que é certo é que nada conseguimos senão

quando a metralhadora cessou o seu fogo.»

Mau resultado deu pois a efiíectuada tentativa de sublevação

dos regimentos.

Uma descarga inesperada, ordenada pelo alteres de caçado-

res 5, Ernesto Empis, fiel á monarchia, sustinha es Ímpetos dcs

enthusiastas.

Houve o immediaio recuar, não sem quecilguns ficassem no

campo.

(•) «O Século» <le 23 de Novembro de 19 ;0.
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Os outros retrocederam, vindo esperar, no acampamento, a

prevista investida geral.

O troar da metralhadora, fez logo sciente ao chefe da Ro-

tunda, da forma como a columna de investigação, fora rece-

bida.

Querendo a revindicta mandava logo fazer fogo unido con-

tra as forças do Rocio.

Estava assim demonstrada a conveniência de haver ficado

no reducto.

Evidenciou-se que, se a metralha dessiminada por caçado-

res 5 effectuava a dispersão dos civis, no Alto da Avenida mais

combatentes havia, sob commando e dispostos a responder á in-

vestida dos contrários.

O tiroteio estabelecera-se.

Guiado pelas intcrmações que creanças intemeratas lhe iam

levando, assim se utilisavam os projecteis.

Eram ellas ainda quem, com a loucura da pouca edade, nas

ruas tomavam os cavallos, dispersos, sem cavallciro, e cavalgan-

do sem receio, os entregavam na Rotunda, com as espadas dos

trucidados militares, cingidas á cinta e subindo-lhe quasi á ca-

beça, onde se enterravam também os pesados capacetes dos sol-

dados victimados!. . .

Era bem a revolta pelo povo e essas creanças, esquálidas,

esfarrapadas, filhos de pobres, davam a exacta nota do estado de

alma popular, aberta, na epocha, á nocção grandíloqua de que

só a republica lhes traria futuro aurec.

Não foi a necessidade de emoções que levou a gente miúda

aos acampamentos da rebeldia.

O quadro impressionista, de emoção e de enthusiasmo, de

aguerrido aspecto e exaltados lances, encontral-ohiam eguaU

mente no campo dos monarchicos, se servir o quizessem, então

levando-lhes os segredos dos baluartes, expondolhes o desani*

mo evidente, a fraqueza a avisinharse.

Mas, emquanto aos rebeldes iam todos os pormenores da

situação das forças julgadas adversas, a estas nenhum signal foi

levado da attitude dos insurrectos, rodeados assim de incontes-

táveis dedicações.
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Desprcsadas e olvidadas seriam ellas, forçando o povo mais

tarde á publica manifestação do seu desagrado, como ames, re-

cuando ao gesto de silencio imposto pelas laminas refulgentes

das espadas ou pelos canos raiados das espingardas.

O povo não sabe nunca que synthetisa um agglomerado

destinado ao eterno sacrifício. Não é o injusto cognome de massa

ignara que o orienta assim; é o vibratil sentimento que o impul-

siona a enredar-se nas vãs esperanças de ephemera reivindicação.

Ali ficou pois, aos vislumbres uma derrocada, ou d'uma ba-

talha ganha.

N'essss momentos de enthuslasmo, misturado aliás com um
certo receio do futuro, novas esperanças vinham ao acampamento

trazidas pelos representantes do grupo «A. Alvorada» JoséSaragga

Leal, filho do revolucionário de 28 de Janeiro de i9o8e 4 de Ou-

tubro de 19 10, Alfredo Leal e o ir. Fortunato Mário Monteiro

de Figueiredo, escriptor, auctor dos livros «Coimbra» (histo-

ria) «Alcácer Kibir» (xácara) «Angelus» (verso) «Ridículos!.. .1»

(satyra) «Palavras de um órgão» (verso) «Trovas» «Pavões!...»

(critica) «A Moleirinha» (verso) «Carta de Alforria» (critica)

«A Troça» (critica) «Como eu vi Paris» (notas de umia excur-

são) «Altiva ...» (verso) «Typos de Coimbra» (Notas de um cu-

rioso) «Eterna Comedia!» («Quadras do Povo», n.° 6) «Rosário

de Luz». «Aldeia em festa» (comedia drama em um acto, em
verso, representada pela primeira vez no Theatro Príncipe Real,

em Coimbra). «Divino Amor» (peça histórica em três actos, em
verso). tO sr. Doutor» operetla regional portugueza em 3 actos

representada no theatro da rua dos Condes em 8 de Julho de

i9lo. «A Marselheza» (drama revolucionário em 3 actos) «Per-

fumes e rendas» («Icvcr de ridcau», um acto em verso alexan-

drino). tEstrella d'Alya» (operetta regional em 3 actos) e «Al-

deia em festa» (operetta cómica em 3 actos) e mais tarde ^o

drama revolucionário «5 de Outubro». ('<)

{*) Foi representado em 4 de Janeiro de 1911, no Theatro da Rua dos
Condes.
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Conhecida toi pelas noticias de Mario Monteiro a posição

das torças realistas c seu estado de alma, e ainda as intenções

dos marinlieiros. •

Ninguém duvidou dos informts do dr. Mano Monteiro.

Quando estudante estivera envolvido nos movimentos con-

tra o bispo do Porto e caso Galmon.

Collaborador do jornal democrático de Coimbra «A Resis-

tencia», ali afirmava em 1908 militar moralmente no partido

republicano.

A greve coimbrã de 1907, contava-o como vulto de desta-

nue realisandose em sua casa as principaes reuniões do movi-

mento académico de opposição á politica de João Franco, cu)a

carruagem assaltava em Altarellos, a 18 de Junho de 1907,

quando da viagem d'âquelle estadista ao Porto.

Valera-lhe o acto, a immediata exoneração de subdelegado

úo procurador regio na comarca de Pombal, como logar pouco

compatível com o incidente da investida á carruagem do presi-

dente do conselho.
. , • .

De regresso á capital, vinha ao diário «Noticias de Lisboa»,

atacar a politica do ultimo chete de governo do reinado de D.

Carlos e como advogado tomava a deôensiva dos )ornalistas

envolvidos no processo de imprensa pela transcripçao do artigo

«Rei Absoluto», de ataque violento contra D. Carlos I, (Dezem-

bro ài 1907).

A queda do governo do chamado «dictador», seguiu-se o

olvido das antigas devctações á democracia e o dr. Mano Mon-

teiro dedicava-se ao louvor e á soUicitação do tavontismo regio

tacto afBrmado em cartas do conde de Figueiró, veador da rai-

nha D. Amélia, e onde referencias havia a essa attitude.

Todavia o canhoneio da madrugada de outubro, abalando

tsse convencionalismo monarchico, de allegada pessoal amisa-

de a D.Manuel II, reevocava-lhe, emergindo do seu pouco tem-

po de estudante de animo propenso a aventuras dos poucos an-

nos, a promessa (.) ao dr. António José de Almeida teita na Fi-

gueira da Foz, durante a inauguração do monumento a Ma-

(*) «A Alvorada) de 12 de Fevereiro de 1^12-Anno I n." 1.

voL. III — fí- 103
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nue! Fernandes Thomaz, de apparecer em acção directa eni op-

portuno momento.

Chegado elle, e sabidas as crenças intermédias á sua vida

buliçosa de académico eá sua existência de politico, vinha á Ro-

tunda, cumprir o promettimento de ajudar a derrubar a mo-

narchia.

Mais tarde, e peU variabilidade dos tempos, vel o-hemos

perseguido por successivos casos perturbadores da Republica,

(2 de Agosto de 19 12, 26 de Novembro de I9I i, e 3o de Ja-

neiro de 19i2) e ainda torçado ao exilio (27 de Abril de IqiB)

como um dos tautores do premeditado golpe de estado, onde

apparecia ministro proposto do governo destinado a substituir

outro da presidência do dr, Aflonso Costa.

Eraquanto os detidos interíerentes do movimento mallogra-

do e de origem republicano-radical, afirmavam como seu in-

tento a defeza da Republica de uma pseudo investida ír-onar-

chica, Mário Monteiro, distante, declarava como intenção o es-

tabelecimento de uma outra Republica, baseada em dictames

menos perseguidores.

Da ingerência nas fracassadas tentativas, a seu tempo des-

criptas, nasceram as accusações do «Mundo», sob o titulo de

«Um vassallo de D. Manuel II» : (*)

cNo palácio das Necessidades foi encontrado um volume

escrito á machina com capa especial e retrato do autor, lendo-

se naquella o seguiííte : — «Perfumes e rendas», peça em i ac-

to em verso, por Mário Monteiro Dentro vê-se a seguinte dedi-

catória:

«A sua magcstade El-Rei o Senhor D. Manuel II, como
preito de merecida gratidão e de respeitoso lealismo oferece do

coração o mais humilde dos seus vassalos— Mário Monteiro.»

«O livro tem a nota de entrada no paço em i i de Julho

de 1910 — menos de três meses antes da revolução, e é bom
dizer que não se trata do sr. dr. Mário Monteiro que foi depu-

tado e é, ha annos, advogado era Lisboa, Livro, letra e retrato

são de P^ortunato Mário Monteiro de Figueiredo.»

(*) «O xMundo» de 12 de Abril de 1913.
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Por essa occasião appareceu ainda transcrita (-) a seguinte

carta do conde de Figueiró, mas não sem que outros artigos

violentos, precedessem (••) essa publicidade:

06 de Março de 1909.— Meu caro amigo— Tenho pre-

sente as suas três cartas que mostrei a sua magestade a Rai-

nha. Sua Magestade interessa-se muito por V. Ex.* e vae recom-

mendai-o com o maior empenho para o logar que pretende.

Este logar é muito disputado e tem grandes pretendentes, mas
veremos o que se pode fazer. Sua Magestade não pode de modo
nenhum continuar a dar-lhe a mesada que lhe arbitrou pelo

muito carregada que está com estas pensões e outras. Sente ter

que assim proceder, mas é íorçada a íazel-o bem a seu pesar.

Não desconhece V. Ex.^ a soberana vontade que Sua Magesta-

de A Rainha lhe mostrou desde o primeiro momento em que

V. Ex.^ lhe solllicitou o seu auxilio, e por isso deve comprchen-

der que esta resolução de Sua Magestade lhe é imposta pelas

circumstancias. Qualquer noticia que tenha sobre o logar que

pretende lhe enviarei. Sou com toda a estima e consideração de

V. Ex.^ attentOj venerador e obrigado — Conde de Figueiró,

veador de serviço.»

Foi este um dos documentos appreendidos em busca á re-

sidência do dr. Mário Monteiro, quando este, de novo esquecido

dos democráticos 6ns, reappareceu um dos cheíes das tentativas

revolucionarias (27 de Abril de 191 3 e 20 de Julho de 19 13)

que, mallogradas, aoexilioo levaram, aproveitando-lhe a amnis-

tia decretada durante o governo de Bernardino Machado (lei de

22 de Fevereiro de 19l4),apoz a qual regressava a Lisboa.

Antes, ás primitivas insinuações de dedicado ao paço, já o

dr. Mário Monteiro, retorquira: (*#*)

«Teve relações com o Paço Assim aconteceu. Protegido

ainda pela Casa Pia até ao momento em que renunciou essa

protecção para não quebrar a palavra dada n'um acto de leal

camaradagem para com coUegas expulsos como Ramada Curto,

(#; .0 Mundo» de 21 de Agosto de 1913.

(**) «O Mundo» de 21, 22, 2i, 24 e 23 de Agosto de 1913.

(**#) «A Alvorada» de 12 de Fevereiro de liíl2.- Numero I=^ADno I.
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Campos Lima, Carlos Olavo e outros, lembrou-se de promover

um sarau em favor dos famintos de Cabo Verde.

«O sarau realisou se com todo o brilhantismo na Figueira

da Foz, e, sendo o conde de Ávila presidente da commissão de

beneficência, Mário Monteiro participou-lhe a cifra do producto

liquido que tinha ás suas ordens, A resposta recebida foi um te-

legramma de Cascaes em que a ex-rainha D Amélia, presiden-

te honorária da mesma commissão, lhe soUicitava que fosse pes-

soalmente á cidadella prestar as contas em que falara ao conde

d'Àvila. E, unia vez prestadas essas comas, as relações continua-

ram em beneficio de estudantes pobres de Coimbra que recor-

riam ao nosso director para lhes conseguir pensões do Paço,

pensões que muito disfructaram até 5 de Outubro.

«E, em vez de ser pelo ihrono recordando favores recebidos

Mário Monteiro foi pelos seus princípios na hora em que a vic-

toria se mostrava indecisa para ambos os campos. Registe se.

«Se alguém pretendesse encontrar n'essas relações um argu-

mento deveria consideral-o a favor de quem n'um momento de

acção se poz ao lado do Povo sem olhar a razoes de gratidão.»

Assim o comprehendeu o povo ao velo entrar no raso cam-

po de rebeldia contra a releza desprovida de dedicações e de

convictos, de lealismos e de amisades.

Para trazer boas novas á Rotunda, haviam Mário Monteiro

c José Leal, (*) percorrido, a pé, do Dafundo á Avenida, as ruas

agitadas de Alcântara e os postos guarnecidos pelas forças ali

coUocadas pelo quartel general.

Escutou-se, por elles, a descripçao da verdadeir.-x attitude

dos outros revoltosos e do exercito.

Conheceuse a firmeza do quartel de Alcântara, constituido

em bases idênticas ás da Rotunda.

Esta viu, com as idas e vindas de revolucionários, que não

estava isolada^ nem sequer cercada.

As tropas fieis, retirando para longe, apoz ataques epheme-

ros, mais dever de officio do que lucta por convicção realista,

(*J Pelos serviços á revolução de Outubro o logar de secretario do go-

verno de Cabo Verde.
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davam campo aberto para o augmento das torças do grande

baluarte da Revolução, entrando e sahindo os revoltosos

Quando queriam, e fazendo alguns a travessia pela rua da Pal-

ma, S. Lazaro, Gomes Freire, até entrar no acampamento pelo

lado da Rua Conde de Redondo, mediante o signal convencio-

nado.

E, ao cahir da tarde de 4, João Chagas, vulto bem conheci-

do de conspirador, transitava pelo Rocio, onde as forças presu-

midas fieis se encontravam, seguia, a pé, até á Avenida Fontes

Pereira de Mello e d'ali entrava na Rotunda, sem outro obstá-

culo á marcha rápida do que o inútil receio.

Ao acampamento, e sob os preventivos auxílios dos dirigen-

tes da revolta, chegavam, de continuo, farta copia de mantimen-

tos como, saccas cem pão, chouriço, queijo da Serra e ainda li-

cores, vinhos, genebrn, três bois mortos, ovos, bilhas com leite.

E' certo que isso appâreceu contestado por Machado San-

tos, a paginas 144 do seu relatório:

aA* Rotunda não chegou uma das iguarias que José Cor-

deiro nos reservava. A alteração do plano transtornou tudo; o

desapparecimento dos automóveis ainda mais complicou o ser-

viço.»

Não faltaram todavia os mantimentos e assignalado ficou o

tacto n*outro trecho (*) de um dos combatentes :

«N*esta altura entraram no acampamento o dr. Mário Mon-
teiro e José Leal, filho de Allredo Leal, que, vindos a pé do Da-

fundo, traziam preciosas informações dos marinheiros e sobre o

estado das torças reaccionárias.

«O enthusiasmo toi tal que immediamente se resolveu cor-

tar os fios telegraphicos e fazer com elles obstáculos de lado a

Iddo das ruas, bem como os fios do telephone.

«Cortou-se o cabo eléctrico da illuminação, afim de escure-

cer a Rotunda, para não servir de alvo, á noite, como succedeu

ao inimigo.

aO acampamento oílerecia, então, um aspecto interes-

sante.

(*J *0 Seeulo» de 11 de Outubro de 1910.
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«Todos trabalhavam com pás e picaretas constituindo fos-

sos e barricadas com as guaritas do pessoal dos eléctricos, arvo*

res, etc.

< Ao centro consei vavamse as muares e os armões, bem co-

mo saccas de pão, chouriço e queijo da Serra, que os soldados e

populares comiaiu alegremente, mesmo debaixo de togo c en-

trando n'eile »

Tinha base segura a affirmativa.

Comprovava a ainda o caso, extranho, de ser da Rotunda

que sahiam auxilios, em mantimentos, para particulares des-

prevenidos, como o trancez Gustavo Mathiew, a cuja casa na

Torrinha, o commandante da Rotunda, mandou levar pão e

carne quando soube que ali se não comia desde 3.

Mithiew, retribuia, abrigando uma tamilia portugueza que

adoecera com o susto c ofiferecendo ao commandante dos revol-

tosos os pombos correios caso d'elles necessitassem para o serviço

de correspondência.

Ao passo que es monarchicos revelavam a negligencia e

quiçá, a complacência, os republicanos, mais previdentes, deti-

nham, sob simples suspeita, quem se approximasse e até os pró-

prios seus, como o coronel de cavallaria de reserva e velho de-

mocrata João Maria Lopes, preso por engano, pelo grupo revo-

lucionário aLiberdadep, de que taziam parte José Augusto das

Santos e Santos Luz.

Approximando-se, a cavallo, era íorçado a apearse e só

apoz o reconhecimento pelo commandante do acampamento,

conseguiu a liberdade.

Esse atíenta e conscienciosa vigilância, dava a immediata

detenção de alguns espias da policia administrativa que conse-

guiram deitar até ao alto da Avenida.

Reconhecidos, iam para o logar reservados aos prisioneiros,

mas sem que os revoltosos uso fizessem das medidas violentas

que as circumstancias lhes permittiam.

Na Rotunda, os mais intemeratos batalhadores civis iam-se

aggrupando, e para occupar postos principaes se apresentaram^

o logista Manuel Ambrósio de Sousa, morador na rua de Ar-

royos, 178, 2.°; Francisco de Sousa Lamy; Duarte António Pe-
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reira de Mello Sarria, (•) caixeiro despachante da alfandega, da

C.\ P.'. envolvido na «janeirada» e em virtude d*esse movimen-
to detido no torte de Caxias; João Luz de Sousa Neves, tele-

graphista(**);o sapateiro Manuel Maria Conde Loureiro; Aggri-

pmo Thomaz de Oliveira, o caixeiro da casa Amieiro, Manuel

Rodrigues Correia; o antigo marinheiro Manuel Vassallo; Jayme
Victor Lisboa; o entalhador José Joaquim dos Santos Oliveira,

filho de Manuel Joaquim dos Santos Oliveira, de 22 annos, mo-

rador na Quinta dos Confeiteiros; Manuel Martins, Manuel de

Oliveira; Doríndo Augusto da Silva; o maçon, Jacintho David

das Neves, de 24 annos, sócio da firma commercial do Chiado,

Tatá & David, filho de António Pedro das Neves e Maria Au-

gusta David, casado com Maria Augusta David das Neves, mo-

rador na R da Magdalena 133, 2 °; o sapateiro Carlos Gomes
Machado, morador na rua Particular, á Rua Maria Pia, i i ; o

chefe carbonário João Saraiva, Victorino de Costa Ruivo; Albi-

no Francisco Fernandes; Augusto Peres Brun da Silveira. A es-

te veremos mais tarde, conspirando e levado á condemnação pe-

los tribunaes marciaes, como conspirador contra a Republica

(Julho—Outubro de i9i2), aproveitando-lhe todavia a amnis-

tia (2 I de Fevereiro de 1 9
1 4) que lhe descerrava, para a liberda-

de, as portas do cárcere da Penitenciaria (22 de Fevereiro).

Augmeniava-lhes a coragem, a mocidade intemerata d'um

revolucionário imberbe de I9 annos, o operário da companhia

do Gaz, Moysés Martins, que mais tarde, com as suas aventu-

ras deixou transparecer, uma ligeira nota de duvida, tanto mais

saliente quanto a primeira toi, n'essas horas ainda de enthusias-

mo: (•*•)

«Entrei «n*aquillo)>, porque tenho ideias avançadas. Um
amigo, o ajudante de torjas Manuel Ignacio Maria, sabendo na

segunda feira que o movimento revolucionário devia rebentar

d*ahi a horas, avisou-me do caso. Assim, logo que percebi que

havia tiroteio prra os lados da Avenida, fui para o acampa-

{*) Falleceu a '2'ò de Agosto de 1912, com 29 annos de edade.
(**) Fallecia em 10 de Janeiro de 1912.

(***J aA Capital» de 28 de Outubro de 1910.
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mento da Rotunda e... só voltei ao trabalho ante-hontem.

No acampamento, apesar de nunca ter servido na tropa, fi-

quei ao lado d'uma peça de artilharia. O sargento que a com-

mandava sympathisou commigo e desde então auxiliei todas

as manobras do canhão, tendo também a meu lado, alem de

outros revolucionário-, um atirador distincto, meu companheiro

de trabalho na Companhia do Gaz, o antigo marinheiro Eleu-

terio de Oliveira. Vê— e Moyscs Martins mostra nos os braços

e o peito— aqui estão as marcas do combate. . .

«Sobre a pelle do valoroso ievolucionario parece ter passa-

do uma chamma viva, intensa, que a poz quasi em braza. Mas
o denodado rapaz liga pouca importância a esse baptismo de to-

go e prosegue a narrativa dos seus feitos

:

« — Durante a revolta, fui ordenança de uma das heroinas

do movimento que me tratou com desvelo extraordinário. De-

pois estive de guarda ao Banco de Portugal, voltei pela segun-

da vez ao acampamento e na quinta feira, 6, á noite, fui ataca-

do no Bairro Alto por uns indivíduos que, sabendo que eu era

amigo de João Borges, pretendiam inutilisar-me. Escuso de di-

zer que me defendi com as armas na mão. Ante-hontem, como

já referi, voltei ao trabalho. O mestre das forjas queria desgos-

tar-me para me obrigar a largar o emprego. Mas respondilhe

com altivez e elle não insistiu. E tez bem: porque se elle ainda

é muito «thalassa», eu sou o que sempre tui e não estava dis-

posto a aturar-lhe as inconveniências. Para mais, esse mestre

tinha pretendido investir com os carroceiros em greve, amea-

çandoos mandar alvejar com agua a ferver e cm volta d'elle

já se ouvia um certo rumor de indignação. . .

«Continuo no trabalho á espera que os meãs serviços pos-

sam ser de novo utilisados, Tenho amigos dedicados na orga-

nisação dos revoltosos. O João Borges é um dos minha feição.

Assim como calhou ter estado na Rotunda ao lado d'uma peça,

de artilharia, podia muito bem ter manobrado com a artilha-

ria d*outra espécie. Não fui para a Avenida com o receio de mor-

rer; fuij sim, com a certeza de que iamos triumphar. E estou

prompto a repetir o que fiz, se o existente não corresponder ac

meu ideal, E como eu muitos outros, . . »
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Exaltava ainda a turba de revoltosos, o elemento fiminino,

dà classe popular, enérgico e de combate.

De íacto e caso extranho, quando os officiaes combatentes,

d'um dos corpos do exercito mais habituados á lucta rude, o de

artilharia— destroçavam do local perigoso, altivo e enérgico se

aprestara, para apertar nas mãos uma carabina, uma mulher,

rival d'essas outras que, em vez do uso de armas, ajoelhavam

junto aos feridos, tratando-os como enfermeiras e íallando-lhes

como irmãs.

Essa combatente audaciosa, que em destaque punha os de-

sertores do movimento, chamava-se Amélia Santos, republicana, e

que assim historiou os seus feitos na Rotunda, adherindo á re-

volta que allegava cumprimento de um dever:

«Então era justo que os homens se estivessem a bater e a

morrer pela causa de todos, emquanto nós nos escondíamos me-

drosamente em casa? Para empunhar uma arma, tanto serve

um homem como uma mulher. E' certo que eu não sabia ma-

nejal-a ; mas também lá estavam homens nas mesmas condições

e que depressa aprendiam. Assim fiz eu.

c — Foi sósinha para o campo da revolução?

e — Quasi sósinha. Quando rebentou o tiroteio havia na

loja diôerentes freguezes. Tentei leval-os commigo, animando os

e encorajando os. Só um, o sr. Henrique Nunes, se promptincou

a acompanhar-me. Sahimos os dois e fomos dar a volta por lar"

go, visto ser impossivel subir a Avenida. Ao chegarmos ao cam-

po, a vedeta não me queria deixar passar. Declarei-lhe, porém,

que ia pegar n*uma arma, e ella então franqueou me a passa-

gem, encarregando se também de me fornecer uma carabina.

« — E fez fogo ao lado dos homens?
d — Está claro ensinaram-me a manejar a arma e enfileirei

ao lado dos outros. Alli estive até ás i i horas, que foi quando

demos a ultima descarga sobre a municipal. Por signal que es-

sa jâ era bem escusada.

« — Então a essa hora retirou?

« — Não senhor. Como a espingarda pesava muito, larguei-a

e peguei n'um revolver. Mas conserveime na Rotunda até ao

fim, e ali passei as noites como os outros. No sabbado de ma-

voL. 111 —rv. 106
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nhã íui com um grupo prender um jesuíta a um terceiro andar

da rua das Trinas. Foi esse o meu ultimo serviço »

Organisados estavam egualmente os serviços de saúde, a

cargo do dr. José Paulo Macedo de Bragança, um dos prisionei-

ros da janeirada e envolvido no celebre caso do engraxador da

Rua Fernandes da Fonseca.

Installada a ambulância debaixo de uma palmeira da Ro-

tunda, em frente do palácio conde de Sabrosa ficou o tratamen-

to dos feridos dirigido pelo dr. Bragança, com o auxilio imme-

diato do enfermeiro, i.° cabo da companhia de saúde, António

Mendes Gomes, tornado precioso coadjuvante d'aquelle me-

dico.

Isso não obstou a que a curta distancia de menos de 2 me-

zes, ensejo houvesse para qneixa justificada exposta nos seguin-

tes trechos jornalísticos intitulados «Ao publico— Esmola» : (•)

«O enfermeiro António Mendes Gomes foi o primeiro pa-

triota que appareceu na Rotunda para tratar dos feridos salvan-

do da morte innumeras victimas. E' casado e tem filhos. Como
ha mais de um mez, andamos de porta em porta, de ministé-

rio em rrinisterio de chapéu na mão a pedir um emprego para

elle, não obtendo resultado apesar da nossa influencia, bem co-

nhecida de todos, dirigimo-nos hoje á caridade para o salvarmos

a elle e sua família dos horrores da fome.

iDifficuldades legaes se teem levantado para a sua colloca-

ção, havendo se elle esquecido de applicar nos pensos dos feri-

dos todas as leis e regulamentos da defunta monarchia.»

Aos serviços de enfermagem rcuniram-se em breve, o 1.°

cabo da companhia de saúde, Manuel Martinho, os soldados da

mesma companhia, José Martins e Emygdio Serrão, o enfermei-

ro do hospital de marinha, Álvaro Franco eo coadjuvante Igna-

(#) «o Intransigente» de 29 de novembro de 1910.
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cio Antunes, e ainda c conductor de automóveis Júlio Francis-

co Ribeiro.

Veriam mais tarde coadjuval-os (meio dia de 5 de Outubro)

no serviço de ambulância, Jorge Soares e nos de curativos os

enfermeiros do hospital de S. José, Abel Machado da Cruz e

Eurico de Jesus, portadores de vasto fornecimento de pensos e

medicamentos cedidos pelo facultativo do estabelecimento a que

pertenciam, o dr. Manuel Maria Bordallo Prostes Pinheiro.

A* missão humanitária se reunia desde as 1 1 horas da ma-

nha, o elemento feminino, representado por Ermelinda Rosa, e

Maria Amélia Epiphania da França e ainda como assistente da

Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, Olivia Silva Tos-

cano Saldanha, acompanhada de outra senhora. Rosa Ramos

Pereira.

Juntar-se-lhe»-hia depois (meio dia de 5) outro feminil auxi-

lio por Maria Emilia dos Santos. (•)

De todas, uma, Ermelinda Rosa, 61ha de Custodio da Silva

e Joaquina Rosa, seria victima de desastre, apenas alguns dias

decorridos (14 de Outubro).

Estando no quartel de artilharia, 20 querer desarmar um
militar que, por brincadeira lhe apontou um revolver, este dis-

parou-se indo uma bala attingil-a no braço. Recolhendo ao hos-

pital do Desterro, onde ficava em tratamento, d'ali sahia, para

mais tarde ainda, já então collocada, Republica em Portugal,

no deposito de fardamentos, vir ao noticiário jornalístico, (*)
por uma brava deteza á policia, quando assaltada esta por um
rancho de rufias no largo do Chafariz de Dentro.

Auxiliando os agentes, a pontapé estiraçava um dos aggres-

sores d*estes, e coadjuvava a sua prisão.

Com energia evidente contava portanto a Rotunda.

(#) Procuravam ccmpensar ae dois relatórios. Emquanto o de Machado
Santos, a paginas 156, cita o nome de Emilia Serrão, aliás, o enfermeiro Emy-
gdio Serrão, segundo o reis tório noticia assignado por todos os dedicados ao
serviço de saúde da Rotunda («Século» de 11 de Outubro de 1 10) n'e8te ap-

parecia como Ignacia Antunes, o enfermeiro Ignacin Antunes, apresentado
assim no livro de Machado Santos Uollocado ficou tudo porém nos seus devidoa

termos.

(##^ Facto suceedido na noite de 10 de Março de 1912.
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Não havendo medicamentos, de pharmacia em pharmacia
os procurava o cabo Mendes Gomes reproduzindo a operação

sob tiroteio sempre que os pensos se acabavam, até que do hos-

pital de S. José, o dr. Bordallo Pinheiro enviava todo o mate-

rial necessário ao funccionamento do improvisado hospital de

sangue.

Para os feridos do quartel de artilharia 1, outro se organi-

sou, exercendo ali íuncções o i.° cabo enfermeiro d'aquelle re-

gimento, Manuel de Carvalho, apresentando se mais tarde o al-

teres medico de infantaria 2, dr. Arthur Pacheco.

O numero de feridos crescendo sempre, forçaria a nova instal-

lação, mais ampla.

Ao anoitecer, era arrombada a porta da estação de automó-
veis do conde de Sabrosa e ali estabelecido o hospital de sangue.

O espectáculo que este offerecia, descreve o Machade San-
tos em curtas mas elucidativas linhas : (")

«Sobre os nomes das victimas, é-me completamente impos-
sível elucidar. Quando no dia 4 me fallavam sobre o serviço

de saúde, fingia não ouvir; felizmente o inimigo entreteve sem-
pre a minna attenção, conservando a minha vista desviada do
triste quadro que apresentava o hospital de sangue.»

No logar onde elle esteve seria mais tarde (25 de Junho de
1 9 1 1) descerrada uma lapide assignaladora dos serviços ali exe-

cutados.

O então chefe dos revolucionários da Rotunda, empregan-
do os seus extorços no dirigir dos trabalhos de defeza, não ces

sava de exercer os de ataque.

Para não deixar cahir o acampamento em pacifismo, dan-

do-lhe apparencias de vencido, ordenados toram, de quando em
quando, vários tiros sobre as tropas que fechavam o Rocio.

N'essas alturas, alguns pequencs bem como diversos popu-

lares adultos, trouxeram aviso alarmante.

Para os lados de Sete Rios andavam torças, de artilharia,

infantaria e cavallaria e decerto a sua intenção era o ataque ao

acampamento pelos lados de Campoli-e.

C*) Relatório de Machado Santos = Pagina 1Õ6.
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De principio se estimou que verdade tosse.

As ligeiras escaramuças entre alguns troços da municipal,

as torças do Rocio, e os revoltados da Rotunda, longe de lhes

dar animo, por escassez combativa espalhou no acampamento

rebelde uma atmosphera de receios.

De instante a instante se pensava em violenta tomadia

e as horas de interregno de lucta, toram dadas como cons-

ciencioso preparo dos núcleos fieis, ou presumidos, para ura lance

de esmagamento dos ousados acclamadores da ideia da Repu-

bllca.

O tacto contribuiu porem para que se prevenissem contra

essas hypotheses, aliás intuitivamente rascáveis.

Estabelecido um attcnto serviço de vigilância, deu elle pro-

fiquos resultados.

As tropas revoltadas, aguardavam novos ataques, quando o

revolucionário Manuel Ambrozio de Sousa, de vigia, empoleira-

do n'uma figueira, confirmou os anteriores avisos, pois lobrigou

dois officiaes de espada desembainhada procurando occultar-se

com os muros da Penitenciaria.

Passava muito do meio dia.

Pensouse ainda n*uma manobra simples, como a que alar-

mara de manhã o acampamento, ante o aviso, por um vigia

collocado no quartel de artilharia i, de que as baterias estavam

tomando posições em Monsanto.

Comtudo d*essa vez se assegurou não ser descabida a pre-

venção e desde logo foram deslocadas mais três feças para o

alto da Feira de Agosto.

As torças fieis estavam descobertas, se bem que sem exacta

fixação do seu posto.

Quaes eram ellas e como se encontravam ali?

Machado Santos, galopando até ao Alto da Feira de Agos-

to, determinava a rigorosa espectativa para combate serio.

As cornetas soando estabeleciam o enthusiasmo.

Iam emfim combater, a serio.

Entretanto, reentrava na Rotunda, á paisana, um dos fora-

gidos da manhã: o alferes Camacho Brandão.

Retirando com os outros officiaes, não teve annuncios de
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previsto massacra, e, antes, conheceu a fírmeza mantida no

acampamento.

Voltou assim, decidido a remediar com a sua actividade de

combate, a irreflectida solidariedade anterior.

Entrava na linha de fogo sem que visto fosse pelo chete da

Rotunda, que só por elle daria a meio do ataque das baterias.

No reducto o enthusiasmo crescia, tanto quanto enervante

e agitado se organisava o todo oôensivo e deflensivo da hypo-

thetica barricada.

A convicção e a fé, transformavam em proporções collos-

íaes de resistência, o simulacro de um baluarte inexpugravel.

^'^^ê^M
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Resolve-se o ataque à Rotanda =De projecto em projecto —Os boatos
registam o commaDdo das baterias de Queluz pelo infante B
Affonso.=A marcha da coiumna."»^presenta se o commandante
da bateria.

conselho de ofiãciaes reunido no quartel gene-

ral, resolvera assumir uma altitude reprcs-

Fez-se salientar a conveniência do assalto

á Rotunda, o sabido ponto capital da re-

volta.

A azatama não deixava comtudo proceder

com critério.

Portas a dentro do quartel general, a revolução actuava,

não pelas armas, mas pelo estabelecimento d'uma torte nevrose,

e d*uma baratunda impossibilitadora de seção efficaz.

O ataque devia ser iniciado ás 9 horas, comtudo, a esse

tempo, ainda nem plano certo existia.

A theoria militar, vendo-se a braços com a pratica, deixan-

do o caminho de hypotheses pelo terreno escorregadio da rea-

lidade, desnorteava-se, tracassava.

Era o cahos a tormar-se em torno d*essa sonhada perspecti-

va de eterna paz.

E todavia, a revolução nem sequer foi o esboço de uma
guerra, na sua completa acepção.

A táctica é que se evidenciou inútil, e mercê, não só do íal-
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so previsionismo das circumstancias, como da má vontade que

presidia ás intenções de repressão.

De choque em choque, de evasiva em evasiva, e de lem-

brança em lembrança, lançavara-se as vistas, sobre o r.oronel

Alfredo Augusto José de Albuquerque, para o commando da

acção que se projectou executar.

Convencionado o assalto, duplo, ao ponto culminante da re*

volução, a Rotunda, procurou-se estabelecer o effectivo plano.

Como base, descreveu-se a marcha de uma columna, que

avançando por S. Pedro de Alcântara, iria atacar o acampa-

mento de flanco, pelo Rato e Valle do Pereiro, com a ajuda de

outra, que pela Estephania e Arroyo5, realisaría o assalto pela

rectaguarda, emquanto o restante das forças actuaria do Rocio e

da Avenida.

Era uma excellente envolvente, se levada a bom ponto

tosse

A parte principal seria confiada, como necessária, á infan-

taria e indigitado se teve o resto do i6.

Serviu para a ruina do alvitre, a indicação e suscitada logo

foi a desconfiança que as tropas inspiravam e aquelle núcleo es-

pecialmente.

Não eram errados os cálculos, mas, a despeito d'elleSj ao tro-

ço que não acompanhou, inicialmente, a revolta, se marcou co-

mo posto de trabalho combativo, as Necessidades, onde comtu-

do a manobra desfavorável não loi á democracia.

Teve citação a pouca coragem dos soldados, achado todavia

em excesso o medo de que se penetravam.

Assente a investida contra a Rotunda restavam os meios de

a eftectuar.

O chefe do estado maior da divisão, coronel José Joaquim

de Castro, propunha: varrer com as descargas de infantaria a

posição dos revoltosos, accionando-se da cerca de Rilhaíolles ou,

com o appoio d« artilharia, ganhar a coberto a posição superior

á Avenida, seguindo a columna da Estrella ao Alto do Carva-

lhão, d'ali por Campolide até aos terrenos na parte detraz da

Penitenciaria, pela Quinta do Mendonça e estrada de Fa-

lhava.
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A segunda hypothese é que teve acceitaçao, apoz um estudo

demoradíssimo e que nenhum resultado deu.

Restava dar-lhe execução.

Nenhuma das torças ali se encontrava.

Cumpria tazer sciente em primeiro logar, o coronel de lan-

ceiros, e depois os commandantes da bateria de Queluz e de

infantaria 2, do papel que lhes era distribuido.

O telephone retiniu, para a ordem de abandono da posição

junto de Alcântara e das Necessidades, determinando-se-lhe a

nova manobra.

Era o erro.

N*cssa altura ia executarse o bombardeamento do quartel

de marinheiros.

Derrubado esse obstáculo, talvez nem se tivesse eflectuado o

tiroteio contra o paço nem a Rotunda se tivesse mantido.

A quebra de uma das extremidades em que se appoiava a

revolução, era a morte d*esta.

Era impossível o raciocínio nos agudos transes para que o

militarismo superior nunca se prepara convicta, technica e se-

renamente.

Ora se pretendia submetter um ora outro local.

As objecções simples^as mínimas supposiçÕes, solidificavam-

se em penhascos irremovíveis, interceptadores do caminho a tri-

lhar para o sufiocar da rebeldia.

Não se concretisou o plano da envolvente.

A braços unicamente com a cápectativa de infantaria i, ca-

çadores 2 e o todo indeciso egualmente, de infantaria l6, se

deixou o foco, prejudicial, do quartel de marinheiros.

Para o acampamento da Avenida, destinou<se apenas um
centro de reíerecia, único para onde deviam dirigir a sua attenção:

os altos da Penitenciaria.

Não houve a base consciente de que deixar desguarnecido o

largo do Rato, concitar actos repressivos n'um único local, des-

prezar o rodeamento do campo a absorver, era o inútil ao ser-

viço do irrisório,

O erro, conjugado com a traição traria á derrota, o composto

militar que Paiva Couceiro julgou aprestado para uma victoria.
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O simultâneo ataque— aliás previsto, mais sensatamente
pelos revoltosos— da Penitenciaria, Graça, S. Pedro de Alcân-

tara, Rato e torças do Rocio, seria o golpe cerce na tenacidade
de animo dos rebeldes.

Alvitrar-sehia, ainda, a escassez de tropas.

Comtudo, melhor divididos os que se haviam reunido na

Rocio, e com officiaes de conâança, tirando-se a municipal da
acção dispersa e arrancando do descanço das Necessidades ou-

tras praças com o appoio da officialidade fiel, a balança desce-

ria ao peso valorisante da intransigência mon.Trchica,

O destino cavava pcrem o abysmo onde a monarchia se

afíundava lenta, para ensinamento de indiflerentes e dos semi-

ab&lados nas convicções.

Resolvido o acto, isolado, contra a Rotunda, infantaria i
preparou-se em parte para o ajudar e a bateria de Queluz mar-
chou para o desfecho de um pequeno Waterloo, e pequeno, por-

que, se junto aos muros da Penitenciaria não existia a inque-

braniibilidade da força para appoio a um Napoleão nem havia

a inércia de um general Grouchy, nas terras de Eduardo VII,

não estavam egualmente as figuras intangiveis dos marechaes

de Wellington, a envolver-se na fumarada histórica de i9 de

Junho de i8i5.

Era aqui o receio, a entenebrecer apenas o desprezo da vi-

da de alguns combatentes audaciosos; era alem a traição, a ti-

rar a um Cid da nova realeza, o sonho de segurar uma coroa.

A meio do seu gesto de sacrifício, e porque se aSBgurasse

talvez, decisivo de mais, seria suspenso.

Resolvido o acto de procedimento contra a Rotunda, para

que tudo não fosse de queda rápida, deixou-se surgir uma lenda.

Célere correu o boato de que se encontrava á frente das ba-

terias de Queluz, o seu antigo commandante, o infante de Por-

tugal, duque do Porto, D. Aôonso.

Ainda na manhã seguinte ao lance cm que intervieram as

baterias, se manteve () essa afiBrmativa:

«Lá em cima, na Avenida, as forças revolucionarias, infan-

(*) «O Seeulou de 5 de Outubro de 1910.



A REVOLUÇÃO PORTUGUEZA 856

taria 1 6, artilharia 1 ,
grupos immensos de populares armados até

aos dentes, íracçÕes pequenas d'outros corpos do exercito, da

guarda fiscal, de engenharia e )té de marinheiros que não es-

tavam embarcados, nem a dentro do seu quartel, aprestam-se

para se defrontarem com as baterias de Queluz, saidas do seu

aquartelamento n*aquella localidade, a toda a brida, ao encon-

tro das torças revoltadas e sob o commando, affirma-se, do seu

anifgo commandante, o sr. D. Afifonso.

«Estas forças, que chegam aos antigos muros da cidade

muito dizimadas, tendo-se encravado pelo caminho muitas das

suas peças, vae postar-se, como ponto estratégico, na baixa de

Campolide, avançando depois, a tomar posições, por detraz dos

muros da Penitenciaria.»

Era apenas uma phantasia, alimentada pela intuição do que

se poderia ter dado.

Não seria de extranhar a comparência do Infante D. Affonso,

visto o seu posto de official superior de artilharia, general de di-

visão, cor carta regia de 31 de Maio de i9o6.

Mas, a esse tempo já o tio de D. Manuel II, em Cascaes se-

guro estava de recolhida a bordo do hiate que o coUocaria fora

do revoltado solo portuguez.

Longe de haver essa adhesão legitima á deteza do thro-

no e da familia, o contrario se dera, ou tosse o junccionamento

de torças da guarda fiscal aos troços dos insurreccionados para

operar contra as baterias.

N'uma marcha lenta, onde se parecia evidenciar a presciên-

cia do inútil resultado, seguia entretanto o seu destino a colum-

na da chefia do coronel Alfredo Augusto José de Albuquerque.

Obediente ao itenerario do quartel general, iria cahir no
campo revolucionário formado pelos deflfensores do quartel de

artilharia i , se a não salva o tenente Estevam Wanzeller, in-

cumbido do serviço de reconhecimentos e que veiu participar

ao seu commandante, a situação do acampamento de Campolide.
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Nasceu esse bem d*um mal entendido.

Quando ainda formado no largo da Estrella o regimento de

lanceiros, ao respectivo commandante chegou noticia, transmit-

tida do quartel general, de que «em artilharia i existiam serven-

tes dispostos a entregar-se, com as peças.

Não teve grande credito o participado, mas desde logo, pa-

ra que inculpados de inércia não houvesse, se offereceu o tenente

Wanzeller como verificador do successo singular.

Prevista uma emboscada, não deu annuencia de principio

á offerta o commandante de lanceiros e só insistindo o official

condescendeu, determinando-lhe a escolha da força que útil jul-

gasse para o acompanhar.

Recusou o tenente, visto que, julgado tudo puro ardil, se-

ria um prescindível sacrificar de gente.

Ainda o coronel de cavallaria, expunha a conveniência de

abandono do capacete, fíamante, de lanceiros, pelo pequeno

«kepi» de infantaria, logo oflerecido pelo coronel António Au*
gusto de Sousa Bessa.

O tenente, teve a resposta breve e enérgica:

— Não. Ha IO annos que sirvo este regimento, não mudo
o capacete. Onde é que o meu coronel quer que lhe leve a res-

posta ?

Estava já deliberado o plano da Penitenciaria, e, por isso,

Alfredo de Albuquerque marcou-lhe como ponto de encontro a es-

trada do Arco do Carvalhão, com começo na rua das Amorei-

ras e fim na rua do Arco, perto do rio da Ponte Nova.

— Pois lá receberá a resposta. E se não a receber, pode ter

a certeza que fui morto ou preso.

A' phrase, correspondeu immediatamente pelo tenente Wan-
zeller, o largar de rédea ao cavallo e tomando pelo jardim da

Estrella, seguia a tomar melhores caminhos, até á rua do Paço

do Lumiar, para onde abria um dos portões do quartel de ar-

tilharia I.

Pouco mais conseguiu avançar.

O povo estava postado na rua, e a quarenta metros de dis-

tancia do edifício, já a vigilância não permittia approxima-

ção.
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Todavia, os trabalhos de translerencia de uma peça para

junto do portão, desviou as attençÕes, só reavivadas quando

mais á vista chegou o tenente Estevam Wanzeller, denunciado

pelo tropel do cavallo.

Julgado avançada de lanceiros, á inicial confusão, succe^

deram logo intenções de investida e uma descarga pelos civis, ta-

zia com que o official virasse de rédea, esquivando-se a inútil

íuaálamento, sem pratico alcance para a causa que deflen-

dia.

Desempenhava porem um serviço de reconhecimento, pre-

cioso para a columna, quer se pretendesse por ali o assalto a ar-

tilharia I, quer se visse conveniência em se desviar do mau
passo de um encontro com os revoltosos.

O aviso não íoi recebido no Arco do Carvalhão, mas sim na

Estrada dos Prazeres.

Forçou elle á resolução de um retrocesso.

Impunha-o a impossibilidade do ataque, já pela defficiencia

de forças ante um possivel forre núcleo revolucionário, já pelo

receio de alterar as disposições do plano geral de combate, não

conhecidas do chete da columna mixta.

Essas hesitações appareceram mais tarde assim descriptas

(•) pelo próprio coronel Alfr«do Albuquerque :

«Quando recebi este aviso do oflScial de lanceiros, o corpo

da columna seguia já pelo desfiladeiro constituido pela estrada

que inferiormente ao cemitério dos Prazeres corre a meio da

vertente leste do Valle de Alcântara. Quem conhecer o terreno

ou se der ao trabalho de o ir observar, poderá apreciar a situa-

ção em que me achei.

tO que fazer? Atacar o quartel de artilharia i ? Mas não

iria eu, com este incidente, prejudicar a acção geral que se pla-

neava? não iria envciver-me n'uma acção parcial que transtor-

nasse o plano do Quartel General?

«A melhor resolução ainda era procurar attingir a Peniten-

ciaria, porque, chegado ali, poderia então dividir a minha atten-

ção e esforços pela Rotunda e pelo quartel de artilharia com a

(*) «Os Cem Dias Funestos»=por Joaquim Leitão.=Pagina 281.
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vantagem de haver cumprí^io a ordem recebida sem em nada

prejudicar o que pensassem tazer. Além d*isso para bater a ar-

tilharia entrincheirada na Rotunda, necessariamente era com as

baterias a cavallo, que o Quartel General mais contava.

«Desvialasdoseu objectivo, era gravíssimo erro. Tratei pois

de seguir outro itenerario, uma vez que as peças de artilharia i

me cortavam a marcha.»

A pouca largura da estrada não facultava todavia aos arti-

lheiros o retorno,

la-se effectuar o desatrellamento das peças, quando se deu

peia tomadia popular dos altos que circundavam o sitio dos

Terramotos e o Arco do Carvalhão.

A manobra era de risco se precauções não tossem toma-

das.

Entendendose com o commandante de infantaria 2, coro-

nel Bessa, o chefe da columna, evidenciava lhe a conveniência

de occupação d'aquelles pontos, desalojando a populaça.

Assim procedeu a tropa de linha, emquanto a gente da ba-

teria procedia ao serviço de desengate das peças, coUocação para

o retrocesso e novo engate ás viaturas.

Descobertos foram todavia uns populares por detraz de um
muro.

Quiz-se eflectuar uma inspecção, valendo a isso, o aspiran-

te de lanceiros, Torres.

Içandose a um candieiro de illuminação, por clle escalava

o muro, olhando para as terras que o mesmo vedava.

Nada viu, porem.

Os vigilantes haviam desapparecido, á comprehensao do»

trabalhos.

A artilharia, encetou a nova ordem de marcha.

Abriu caminho com uma avançada de lanceiros e recolhida

a força de infantaria que fora occupar os pontos altos, tomou

ella a rectaguarda.

Ia procurar-se passagem para o outro lado do valle de Al-

cântara.

A columna seguiu pois, caminho da Cruz das Oliveiras, di-

recção a Monsanto.
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Chegando ali, o coronel Alfredo de Albuquerque, pensou

n*um golpe de audácia contra o foco dos rebeldes em Campo-

lide.

Reunido o conselho de oflSciaes, apoz um reconhecimento

pelo capitão das baterias, Júlio Faria Machado Vieira e tenent*?

de lanceiros António de Passos Callado, perfilhava a opinião do

primeiro, contrario a qualquer procedimento contra o quartel

de artilharia, porque, ante o diíficil graduar do tiro de artilha-

ria, não respondia pela segurança dos moradores das proximi-

dades de Campolide.

Era a exacta reproducção das ideias que haviam obstado ao

bombardeamento do quartel de marinheiros pelo receio de se

attingir innocentes.

A tal humanitarismo resistia a revolução, para que vencer

pudesse, e se a artilharia da Rotunda, enfiaria a bei-prazer gra-

nadas pelos prédios do Rocio, Avenida^ Graça e Monte, sem in-

commodos pelas victimas a lazer, os navios revoltados, sem que

necessário tosse, espalhavam as balas das suas metralhadoras pe-

lo bairro de Alcântara, sem cuidados a possiveis e realisadas

hecatombes

A complacência de novo serviu á rebeldia, sorrindo irónica

á pratica de processos de que não u'iava.

O conciliábulo de officiaes, attendendo pois á inconveniên-

cia de visar d'ali a Rotunda pelas victimas que se iria produzir

nos moradores, promovia apenas o descanço das torças, que se

não alimentavam desde a tarde de 3.

A columna augmentava n'esse instante, com os oflBciaes, ca-

pitãor Domingos Augusto Alves de Castro Oliveira, tenentes

Francisco Martins Lusignan de Azevedo, Fernando Coutinho

da Silveira Ramos e Manuel Eduardo Martins, este da adminis-

tração militar, mas adjunto a lanceiros 2.

Aproveitada toi a paragem das torças, para a execução de

outros serviços e, emquanio tomavam posse de três galeras pa-

ra serem enviadas ao quartel devendo retroceder com mantimen-
tos, n*um automóvel com passageiros, tomavam logar dois agen-

tes de policia, encarregados de observar se desempedido estava

o caminho pelos lados de Bemfica.
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:;%Feito o signal de marcha, de novo a soldadesca seguia, len-

ta, até que o regresso do automóvel registou livre a es-

trada.

A columna ganhou Bemfica, e breve entrava em Falha-

va.

^j^^ Eram 1 1 horas da manhã de 4.

O coronel Albuquerque recebia então o valioso auxiliar do

seu núcleo de combatentes : Paiva Couceiro.
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XIX

PAIVA COUCEIRO

os tranres perturbadores em que se conhecera a

revolução avançando progressiva, se decidira no

cominando superior e contra pareceres vários, a

chamada, immediata, d'um ofiBciai de valor com-

provado.

Era elle o capitão de artilharia Henrique Mi-

tchell de Paiva Cabral Couceiro, em serviço no

grupo a cavallo, das baterias aquartelladas em Qu-luz.

De tacto, o official, não só um bravo afiBrmado nos sertões

da Africa como um deôensor extrenuo da realeza, a esta podia

valer com o impulso supremo da sua audácia.

A lembrança, tida por de boa táctica entre raros afifeiçoados

ao regimen, phrases de contrariedade recebeu por outros, se bem
que a contrabalançasse a convicção de se encontrar em terreno

favorável á democracia o corpo de exercito a que Paiva Conceiro

dava realce com a sua figura de intemerato.

O seu nome já peitencia á historia lusa tendo a enfeixal-o

as palmas concedidas ao valor.

As terras de Africa, haviam sido o campo vasto da sua ac-

ção de heroe.

A viagem de Hermenegildo de Brito Capello e Roberto

Ivens, em 1884, abrira horisontes novos.
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Convindo aproveitar a fixação do caminho entre as duas

costas angolezas, e assignalados quaes es postos a occupar, deli-

berava o governo da presidência de Hintze Ribeiro, organisar a

expedição ao Barotze.

Pretendia-se estabelecer um posto militar em Libonta e ab-

sorver a influencia sobre os territórios do Sena, Tete, Zumbo e

margens do Guando, Cuito e Gubango.

O plano, devidamente organisado, determinava a marcha

de uma columna, em 1889.

Com ella íoi Henrique de Paiva Couceiro, fazendo a sua

primeira travessia para os mattos da Africa.

Era o inicio da sua vida de gloria, reaflBrmada em successi-

vas acções, com ponto culminante na campanha dos vatuas.

Ás luctasxom os negros da Ambunda, foram o seu baptis-

mo de guerra.

Os «ganguelias» do Bihé, tiveram em primeiro logar, o co-

nhecimento da sua serenidade e da sua inquebrantibilidade de

animo.

EUe ali egualmente achou a sua iniciação nas pugnas de

risco, onde a táctica esbarra no obstáculo collossai formado pela

astúcia.

O gentio é traiçoeiro.

As íioresias não teem para elle segredos.

O mysterio para o europeu, é a sciencia para o negro.

O maito á o abysmo para o branco e a redempção para o

preto.

Cada passo é a cilada, e o silencio cem vezes mais temível

e ameaçador do que se tribus em peso, emergindo de entre o ca-

pim, gritassem erti descoberto campo o ódio ao invasor.

Mas a gente lusa raro a cobardia pÕe algemas.

De longe vinha o exemplo do desassombro e Viriato não foi

um mytho na historia dos temerários e dos exforçados em Por-

tugal.

Os sertões deram sempre um contingente firme para a evi-

dencia do arrojo da armada e do exercito portuguez.

E' que ali, o nome da pátria fulgura nas dobras sagradas

da bandeira.
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Ha um nome a crear, para perpcctua aureola.

Ha a vontade impetuosa de regresso á metrópole, com o au-

theniico cunho de heroicidade a marcar fulgurante a íarda no-

bilíssima do soldado de Portugal, cujos leitos não morreram
não se extinguiram no campo extenso das guerras da penínsu-

la, nem adormeceram aos louvores, bem ganhos, do interna-

cionalismo de 1807-18 14 e onde Orthez em Tolosa formavam
incidentes grandiosos.

Paiva Couceiro, não podia nem em temperamento lhe esta-

va, esquivar-se a manter esse passado áureo da nossa fama mi-

litar .

Os lances de armas a que presidiu como commandante do

esquadrão de cavallaria da Umpata, const tuiram a primeira

parte da brilhante carreira de armas.

Era a ventura sorrir-lhe nos successos do riscc.

Tentava a morte e esta íugialhe, ccmo que assombrada de

que algucm ousasse afirontal a.

Procurava espinhos e cardos e o destino, transformava-os

em rosas a destelhar se lhes aos pés, como homenagem a esse

denodo.

E, não o arremessavsi a elle a loucura de uma creancice.

Paiva Couceiro, nascera a 3 l de Dezembro de 1861.

Aos vinte e oito annos de edade, se a energia pode ser tri-

vial, o acto imponderado não é perdoável.

Era alferes desde 9 de Janeiro de I884 e tenente desde 27

de Janeiro de 1886.

Seria talvez anciã de ascender

Ella o auxiliava, desde o assentar de praça em cavallaria a

1 4 de Janeiro de i 878, paraseguindo melhor a vocação, concluir

brilhantemente em i883, outro curso, o de artilharia.

Procurava todavia o augmento dos galões no terreno diíficil

onde o destino com facilidade pode derrubar, na integra, toda a

boa vontade, todo o áureo sonho de ambição: o da batalha.

Foi no ponto intenso das operações ein Africa que á Ingla-

terra se apresentou como um estorvo.

O sudário negro do «ultimatum» de 1 1 de Janeiro de 1890

esuisconsequencias, onde a politica se arvorou como de costume,
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em derrubadora de boas intenções, neuiralisou o antevisto re-

sultado da expedição de 1889, garantido até pelos nomes dos

grandes africanistas, o tenente Francisco Maria Victor Cordon,

(#) António Maria Cardoso (•*) Alexandre Alberto da Rocha

Serpa Pinto (••*) e Joaquim Carlos Paiva de Andrade. («*#*).

Um telegramma expedido para o ultramar a 21 de Janeiro

de 1 890, pelo então ministro da marinha, conselheiro Júlio Mar-

ques de Vilhena, determinava com base na questão ingleza, o

completo suspender de toda a vasta e embora necessária obra

colonial.

Paiva Couceiro estava no Bibé^ quando chegou a ordem en-

travante.

Não rejubilou.

Comtudo, s2 o governo se submetiia, os acontecimentos o

contrario exigiam.

O gentio do Bihé, animado pelo retrocesso e até impulsio-

nado por extranhos, sublevou-se.

Não podia fazer-se a espectativa, mas, em obediência ás

altas conveniências diplomáticas, retirou a força sobre o Bailundo.

Mal interpretado o acto, os negros augmentaram em des-

vairos.

Da metrópole, ia porém a sincção á precisa sequencia de

manobras no Cubango.

As determinações cumpriram-se, dando mais um triumpho
ás armas portuguezas.

Ali se encontrou o tenente Paiva Couceiro.

Sabendo que a expedição se estava organisando no Forte

Princeza Amélia, apresentouse ao capitão Arthur Paiva. (**•*«)

{*) Falleceu em Mafra a 15 de Agosto de 1901.
{**) Nasceu em 1849. Falleceu a 17 de Novembro de 1900.
(***) Depois visconde de Serpa Pinto. Nasceu em tendaes a 2«) d'Abril

de 1846 e falleceu em Lisboa, a 28 de Dezembro de 1900 Era auetor do livro
Como eu atravessei a Africa.

(*#»•) Nasceu em Lisboa a 29 de Novembro de 184ti.

{***«») Era promovido a tenente-coronel em 1895 e a coronel em ISít?, sa-
lientando se ainda nas campanhas de 1898, no Humbe, em que procurou pas-
sar o Cunene e subjugar o Cuamato, tendo de desistir pela diflSciencia da for-
ça e má escolha da estação. Querendo vir á metrópole, fallecia em 1900, pe-
las alturas de Cabo Verde, a bordo do paquete «Portugal», sendo o cadáver
lançado ao mar.
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Folgou este com o retorço.

Sabia-o firme, como a Paiva Conceiro sorria collaborar com
o militar que um dos seus appellidos usava.

Tomara elle parte importante em todas as campanhas de

Angola.

Tendo feito a sua carreira, em absoluto, em Africa, conhe-

cia-a bem.

Entrara, como elemento imprescindivel, nas guerras de

Ambaca; na de Jau, em i883, finda a qual lhe foi collccada ao

peito a cruz da Torre e Espada; na de Tinde em l885 e na

de Cubango em 1 888- 1 889.

A expedição do Bihé, de I890 1891, para elle, um feito tri-

vial, por consecutivo, se lhe trouxe a elevação ao grau de ofiBcial

da Torre e Espada, precedida da promoção a major, por servi-

ços distinctos (1890) aureolou o nome de Paiva Couceiro.

A guerra do Bihé, facultou-lhe ensejos de evidenciar mais

fortemente as suas qualidades de combatente audaz.

O primeiro na linha de t.igo, incitador e bravo, marchando

á carga com a cegueira de quem desdenha da morte, o então

tenente obtinha, sem favor, do commandante da sua columna,

capitão Arthur de Paiva, os elogios que a velhos heroes trariam

orgulhos.

De regresso á metrópole, um decreto honroso mandava fi-

xar-lhe na tarda as insígnias do grau de cavalleiro da Torre e

Espada; concedido segundo o decreto «pela coragem e habili-

dade com que se houve na commissão de que foi incumbido de

obter vassalagem de vários régulos, na região do Cubango até

Barier e Andara na provincia de Angola como na recente cam-

panha do Bihé.»

O commercio de Benguella completou a intenção merecida,

do governo da metrópole.

Reunido, offerecia-lhe as insígnias, em diamantes, da ordem

com que fora agraciado.

Novas phases guerreiras o attrahiram.

Em Moçambique havia graves perturbações causadas pelo

gentio, andando á compita com os ranes da índia, que por

egual manifestavam intenção de revolta.
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O poderio no ultramar ameaçava decahir.

Desde fins de Agosto de 1894, os vatuas, em continua re-

beldia, iam ás maiores provocações.

Em 14 de Outubro d*esse anno, chegavam a forçar a linha

de deteza e Lourenço Marques, quasi milagrosamente escapou

de cahir nas mãos dos negros.

O pequeno núcleo de soldados ali existente, operou prodí-

gios.

Mas a situação era insustentável e do continente promovia-

se o rápido retorço.

António Ennes era nomeado commissario régio em Moçam-
que c uma columna tormada íoi para recollocar na ordem os in-

submissos.

D'ella tez parte um trcço escolhido de officiaes.

A missão, confiada á chefia de Eduardo Augusto Rodri-

gues Galhardo, (*) teve êxito brilhante e para isso contribuiu pode-

rosamente, António Ennes (*•), encaminhando, como que intui-

tivamente, os acontecimentos, desde o seu desembarque na ma-
drugada de 18 de Janeiro de 1895.

Ennes, toi a alavanca evidente que tez emergir de novo a

soberania de Portugal nas suas colónias e a pátria bem andou

em lhe consagrar a memoria cm monumento erguido no local

onde esse vulto mtavel aflBrmou o seu valor.

Marraqúene, Manjacaze, Ghaim.ite, Coolella, foram tantos

outros padrões de gloria para as armas lusitanas, dando o mais

vehemente brado victorioso ao ultimo acto de epopeia militar

de 1895, o combate de Magul, apoz o qual o mais terrível re-

gulo, o dos vatuas, Gungunhana, (••) cahia em poder dos por-

tuguezes, pela ousadia do capitão de lanceiros Joaquim Augus-

(•*) Filho do general dí* divisão Joaquim António Rodrigues Galhardo,
nascido a 25 ie Junho de. 1845 e fallecido em Lisboa, a S de Fevereiro de
l^Oi, sendo director geral do Ministério da Guerra = Vide a nossa obra «O
Começo de um Reinado», pagina 69.

{**J Falleceu em 6 de Agosto de 1901. A elle nos referimos a paginas
580 da nossa obra «A Caminho da Republica» — N. d'A.

(***) Fallecia a '2'^ de Dezembro de 190G.— Vide a nossa obra «A Cami-
nho da Republica».— Pagina 202.



A KEVOLUÇAO POKTUGUEZA 867

to Mousinho de Albuquerque, () indo prendel-o em Chaimite

a 28 de Dezenribro de iSgS, e justificando que, para o premiar

se reformasse por alvará de i de Fevereiro de 1896, a ordem

da Torre e Espada, íormada por D. Aôonso V em 1459, res-

taurada por decreto de 1 3 de Maio de 1 808, regulamentada por

lei de 29 de Novembro do mesmo annOr ampliada por alvará

de 5 de Julho de 1809 e ainda por D. Pedro IV, com seu alva-

rá de 28 de Julho de i832, restaurada e reformada, conceden-

do-se-lhe o titulo de antiga e muito nobre ordem de Torre e

Espada do Valor, Lealdade e Mérito, e possuindo como distinc-

tivos: pendente da fita azul ferrete, uma «medalha redonda, ten-

do de um lado uma espada collocada sobre uma coroa de car-

valho e no cimo uma torre, e em volta a legenda em letras de

oiro: Valor, Lealdade e Mérito, e no reverso o escudo das

quinas portuguezas sobre um livro, com a legenda: Pelo Rei e

pela Lei».

Pela reforma de Í896, era creado (**) o grau de grande

ofiBcial com destino especial a Mousinho de Albuquerque.

Muitos outros heroes (•••) registam as paginas descriptivas

d'essas campanhas da Africa Oriental.

Um d*elles foi Paiva Couceiro,

O combate de Magul foi um tropheu grande

Provocou o e venceu o.

O perigo achou-o sempre no seu posto, intrépido e sereno.

Todavia, já desde 16 de Maio de 1895, tinha direito ao

posto de capitão.

Marraqúene constituiu a culminância indestructível da sua

heroicidade.

Pelos feitos, teve também Paiva Couceiro, a medalha de

prata «Rainha D. Amélia», creada por decreto de 23 de No-

vembro de 1895 para commemorar as expedições a Moçambi-

(*) Suicidava-se cm 8 de Fevereiro de 1902.=O facto era mencionado
a paginas b02 da obra já citada.

{**) Coilecção official da Legislação Portugueza do anno de 1 896. =
Pagina 459.

{***J Não visa o capitulo ao esmiuçar das pugnas de Africa, feito em
obras especiaes de assiguatura de interferentes notáveis e por isso nos aba»

temos de mais ampla citação.
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que e á índia, e que tinha d'um lado a effigie da soberana e do

outro a legenda indicando a batalha a celebrar, estando penden-

te da âca de seda preta orlada de aoiarello, com fivela de

prata.

Possuidor era já da medalha de ouro do valor militar.

Pelos feitos, Paiva Couceiro teve o nome incluído na carta

de lei de 6 de Abril de i896, (#)deassignatura de D. Carlos le
dos conselheiros Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro, Luiz Augusto

Pimentel Pinto e Jacintho Cândido, pelo qual sanccionando o

decreto das cortes geraes de lo de Março do mesmo anno, lhe

era arbitrada a pensão annual de 5oo^ooo réis «pelos serviços

relevantíssimos prestados na campanha da Africa Oriental».

Era-lhe ainda conferida a i de Junho de 1896, o grau de

cavalleiro da Ordem Militar de S. Bento de Aviz, que se reu-

niu assim aos anteriores, de commendador e official.

Foi grandioso sem estulticias, e nem quiz dar colorido aos

seus actos notáveis.

Só elles o trouxeram ao seu logar.

Mas, outros não aãectos a lisonja nem a apresentar falsos

prismas, o foram buscar para o merecido foco de notoriedade.

O principal foi António Ennes.

Outhorgou lhe elle, em titulo único o maior premio que o

denodado ofiãciai do quadrado de Marraqúene, recebeu commo-
vido, como o não estivera no mais acceso do tiroteio e no mais

forte esvoaçar das flechas envenenadas da negragem ululante.

O commissario régio de Moçambique e ministro da mari-

nha em i89o, chamou-lhe o seu Nun'Alvares.

Evocar este nome é crear para Paiva Couceiro, a aureola

quasi lendária que envolveu o vulto notabilissimo do reinado

de D. João I.

Era a formula, rara, de lhe cingir na fronte a coro" de lou-

ros dos heroes.

António Ennes, fez mais ainda.

Conhecia a sociedade e o mundo.

(*J «Collecção official da Legislação Portugucza do anno de 1S96» pagi-

na 150.
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Sabiaos tão pródigos em homenagens hoje, como exhube-

rantes seriam amanhã em veiuperios e em arremessos malsi-

nantes.

Quiz deixar pois assignalada a obra de Paiva Couceiro em

marco immorredouro.

Foi elle o livro, sempre citado e sempre consultado relos

dedicados ao estudo colonial: «Guerra de Atrica em 1895».

Fez bem em firmar ali o nome do militar audaz.

N*outras phases seria relembrado.

Esses episódios soberbos em que Paiva Couceiro teve papel

exalçanie, seriam evocados mais tarde, não em salas de confe-

rencias para que resaltasse outra vez o seu intrínseco valor, mas

em sala de audiência onde o antigo heroe de Africa, era julga-

do como ausente e pelo crime de fidelidade á coroa.

O lance colossal dasluctas de 1895, resurgiu sob a palavra

fluente do advogado dr. Pereira de Sousa, no tribunal do Porto,

em 17 de Junho de igi3 ao desenrolar de outro íeito não me-

nos notável: a incursão de 5 de Outubro do anno anterior, em
que, á frente de modesta columna de400 homens, invadia Por-

tugal e proclamava a monarchia em Vinhaes:

ttTenho fallado tanto em heroísmo e bravura d'este homem
que preciso se me torna apresentar factos que o comprovem.

Nunca é de mais recordar a historia da Pátria, mormente quan-

do parece haver desejos de lançar um véo sobre o passado. Re-

lembrar os nossos feitos heróicos é retemperar na alma o senti-

mento do patriotismo; é despertar energias novas e crear animo

para marchar na senda da vida.

«Em 1895 a nossa situação na Atrica Oriental era de tal

maneira difBcil, que foi necessário enviar para lá uma expedi-

ção militar e um alto funccionario com poderes extraordi-

nários.

«Como Commissârio Régio foi António Ennes e era seu

ajudante o então tenente Paiva Couceiro.

«Era precária a situação da nossa soberania, porque os in-

digenas, crescendo em ousadia, a instigação dos inglezes e ai-

iemâes que lhes forneciam armas e pólvora, já tinham atacado

a cidade de Lourenço Marques e ameaçavam atacal-a de novo.

OL. lU —PL. 109
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«Organisada a pequena columna, commandando a «cavai-

laria» Paiva Couceiro, tez se em marcha para terras de Incoma>

ti. Couceiro adeantou-se com os seus treze soldados e por muito

tempo caminhou sem descobrir gentio.

aÂndou, andou, andou e já em terras de Magaia elle se ti-

nha distanciado muito dos seus soldados; mas eis que ouve ti-

ros, e, voltandose, descobre uma multidão de negros que a ti-

ro e brandindo azagaias atacava os seus soldados.

«Eram muitos os negros, sahindo de todos os lados, de traz

de todos os cômoros.

«Paiva Couceiro volta-se, mette esporas nos ilhaes do cavai-

lo, manda fazer alto aos seus. soldados e de longe commanda o

togo. E antes que os negros se juntassem em redor, atravessa

com os seus soldados as mangas e corre em direcção a Angoa-

ne sem perder um soldado, para se juntar ao resto da columna!

«Dirígindo-se ao local onde a deixara, não a encontrou; pa-

ra provar ao commaadante a sua estada ali, apanhou do chão

o papel em que Caldas Xavier embrulhara o seu rancho e n'uma

galopada desenfreada corre a Lourenço Marques. Ali nada lhe

disseram da columna. Muda de montada e lá vae sósinho a

procurar o commandante, que pouco depois encontrou!

«Foi o seu primeiro íeito de bravura, e tão grande, que

Caldas Xavier dizia a António Ennes louco de enthusiasmo por

Couceiro:

« — Isto é que é homem ! Isto é que é ofiBcial

!

«Ha, Senhores Jurados, quem chame doido a Paiva Cou-

ceiro! Abençoada a loucura que commette desvarios taes! Aben-

çoada loucura que pratica tão nobres tacanhas! Chamam-lhe

louco! Já visteis vós, Senhores Jurados, algum heroe que não

tenha esta ausência do conhecimento do perigo que o cerca?

E', precisamente, isso que o destaca dos outros, que o faz so-

brelevar aos demais.

«Porem, isto só, era muito pouco para a sua grandeza. Pai-

va Couceiro toi um dos heroes de Marraquene !

«Marraquene, Senhores Jurados, foi a primeira víctoria que

as armas portuguezas alcançaram depois de um período de lon>

gos annos de paz!
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aMarraquene representa para o nosso brio de patriotas um
leito de que nos podenaos mostrar orgulhosos perante as nações

mais poderosas da Europa! Em Marraqucne observou se esse

grande prodígio de sangue trio e de bravura, esse phenomeno

de reconstruir um quadrado roto, debaixo do ataque e pressão

do inimigo e pressão tão grande que, dentro do quadrado, al-

guns filhos da Pátria morderam o pó do chão para não mais se

levantar e muitos negros pagaram com a vida a sua ousadia.

«Foi a espada de Couceiro que deante de si levou á cutila-

da os angolas que atacados de surpreza, abandonaram as tilas e

os tez voltar ao seu logar.

tEm Marraquene, mais uma vez, Couceiro deu mostra da

sua loucura, d'essa loucura santa que em deteza da Pátria ele-

vara ao desprendimento da própria vida! Bemdita loucura essa,

Senhores Jurados!

«Mas, dentre todos os seus teitos aquelle que a todos sobre-

leva, aquelle pelo qual a Pátria lhe deve eterno e perdurável

reconhecimento, é esse combate de Magul! Pouca gente n'este

paiz, em que a maioria dos que lêem, não lêem muitas vezes a

historia dos seus maiores, conhece esse grande e precioso livro

que António Ennes escreveu sobre as cam^^anhas de Africa de

1895.

«Haverá cousa alguma mais emocinante, cousa mais nobre

e capaz de, pelo incitamento e exemplo, acordar dentro do peito

de portuguezes os sentimentos do amor da Pátria em tantos

adormecido?

«Vê-se bem como d'quelle banco dos Réus carece levantar-

se para a glorificação essa figura de Couceiro!

«Tende-lo ahi, de pé perante a vossa consciência, não na at-

titude humilhada de um Reu, mas erecto, aprumado, direito,

apoiado ao punho. da sua espada! Ahi tendes o louco!»

Foi esse o desenho a traços largos, da acção de I895.

Outras o attrahiram ainda.

Apoz ter conhecido os «landins» de Marraquene e Magul

e os «vatuas» de Coolella, ambicionou ver em som de guerra,

os berberes.
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A Índole braria, combativa, íeio apaixonar egualmente pe-

la lucta ateada entre Marrocos e a Hespanha.

O governo de Portugal deu lhe licença para que de perto

tosse anaiyzar esse espectáculo de íogo e sangue a desenrolar-se

nos areaes de Mellila.

O general hespanhol, Martinez Campos escolhera-o para o

seu estado maior.

A espada brilhou indómita nas plagas marroquinas, como

scintiliára valente ncs senões da Africa Portugueza.

De volta á pátria, o governo hespanhol, sob indicação de

Martinez Campos, exalçava-lhe o valor em documento notável

e remettia-lhe para que ao peito a puzesse, a cruz da ordem de

Mérito Militar.

Outra medalha todavia, lhe assígnalava a existência de gran-

diosidade.

Marcava um acto de philantropia.

Varias praças do exercito, tomavam banho no Tejo, quando

uma, distanciando-se, se viu a braços com mais intensas vagas.

O official lançouse ás ondas.

Lucta desesperado com ellas, mas arranca-lhes uma quasi

julgada presa inevitável.

Paiva Couceiro não recusou a medalha de prata, dada para

registar distincção, philantropia e generosidade.

Tributou-lhe até maior apreço: ganháraa, não, dando a mor-

te a rebeldes, mas arriscando a vida para salvar a de um dos

seus soldados.

Os seus vastos conhecimentos sobre questões ultramarinas,

fizeram-no lembrar para serviços burocráticos.

O então ministro da marinha, conselheiro Amónio Teixei-

ra de Sousa, julgou útil nomear para execução do decreto de 14

de Novembro de i9oi, uma commissão incumbida de reorga-

nisar as íorças ultramarinas. D'ella tez parte o capitão de estado

maior de artilharia Paiva Couceiro, que, com Francisco Joa-

quim Ferreira do Amaral, Joaquim Mousinho de Albuquerque,

Sousa Machado e João de Azevedo Coutinho, subscreveu o res-

pectivo relatório, publicado em volume e de proveitoso alcance.

Não liquidara todavia a sua acção sertaneja.
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Com O trabalho administrativo, conjugou a tarefa guerreira.

A morte do major Eduardo Costa, em l de Maio de 1907,

collocava-o, per voto de confiança do governo da presidência do

conselheiro João Ferreira Franco Pinto Castello Branco, no car-

go de governador ^cral da provincia de Angola.

Realisou ali em curtos mezes uma serie de melhoramentos

que desde logo em evidencia puzeram o seu tacto governativo,

trazendo-lhe, como já vamos vêr, dissabores grandes.

Esse anno de 1907, não o encerrou descançando no seu pa-

lácio do governo ou tracejando bases administrativas.

A sua obra era dupla, de direcção e de combate.

O Ambriz apresentou se como nebuloso ponto para a sobe-

rania de Portugal em Atrica.

Havia comtudo uma dispersão de íorças, actuando em pon-

tos vários, mercê das revoltas consecutivas, entre outras dos

Cuamatos e dos Dembos, forçando até ao organizar de uma ex-

pedição que, sob o commando de José Augusto Alves Roçadas

foi em lucta aberta do Humbc ao Cuamato.

Com pesar viu Paiva Couceiro sahir a columna de opera-

ções destinada a occupar a parte leste do Cunene.

Não lhe era dado acompanhala.

Propositadamente veiu de Loanda ao Cunene, para assistir

á despedida da expedição.

Sentida e tocante foi pois a allocução que lhe fez, no ins-

tante em que a marcha se ia effectuar (20 de Agosto de 1907):

tAos senhores ofiBciaes, sargentos, cabos e soldados e mais

praças da columna de operações ao Cuamato:

«Aqui no próprio local e no próprio começo da guerra ve-

nho saudar a columna de operações contra o povo rebelde do

Cuamato, em nome do governo da nação e da provincia que

represento, e exprimirlhes a certeza que todos temos de que

mais uma vez os soldados portuguezes de terra e mar, discipli-

nados, resistentes e bravos, saberão honrar a sua fama tradicio-

nal de ousadias e de glorias, a mais nobre herança do passado.

«E venho ainda dizer ás tropas da columna que atravez da

sua marcha de combate^ no meio dos trabalhos e perigos que

os rodeiam, a nossa attenção, o nosso interesse e os nossos mais
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ardentes votos seguem sempre ao seu lado, acompanhando-os
passo a passo, dia a dia, e sentindo ao mesmo tempo a confian-

ça plena de que, com a ajuda de Deus e a torça das suas armas,

um êxito completo verá compensar tanta somma de coragem e

de dedicação, de boa vontade e de previdência, aqui empenha-
das no cumprimento do dever a bem do serviço nacional.

«Que a columna avance, pois, se coroe de louros e levante

alto essa bandeira cuja guarda e defeza a nação aqui lhes en-

trega.» (*)

Da columna, que grangeou victorias, íaziam parte alguns

d'aquelles que annos depois com elle formariam o núcleo de

exilados e de combatentes advogadores da causa monarchica : o

1.° tenente da armada Victor Leite de Sepúlveda, o capitão de

cavallaria António Rodrigues Montez Júnior e o capitão de in-

fantaria, Francellino Pimentel.

Ao constrangimento de não poder seguir-lhes a marcha de

occupação, procurou obviar o gentio de Ambriz.

Irrequieto e ameaçador, agitou-se, presumindo momento
propicio.

De facto, a braços as tropas continentacs e provinciaes, com
as múltiplas sublevações, Paiva Couceiro só podia contar com
elementos quasi irregulares.

Impunha-se proceder, para que a mais não fossem as ini-

ciâes ameaças do gentio do interior do Ambriz.

Africanista experiente e militar conhecedor, chamou a si o

capitão Fernando Adolpho da Costa e, pouco depois, confiava-

Ihe, para execução do inadiável plano de operações, com uma
secção de artilharia, um composto, auxiliar, de praças do corpo

disciplinar, e do corpo de policia, uma secção indígena e outra

de sapadores, formada por degredados.

Como a missão, com esse núcleo modesto, se lhe afigurasse

árdua, decidiu acompanhar a columna.

No dia 20 de Novembro de 1907, era encetada a marcha
de risco.

(*] Consta de paginas 259, da «Collecção das Ordens do Exercito de
1910=('Parte não official^»=Lisboa-ImpreuBa Nacional-19iO.
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Sob difificuldades formidáveis, onde a falta de agua dava

horas tormentosas e a victalidade se quebrava pelo forçado

trabalho de abrir caminho atravez dos mattos, se fez a tra-

vessia até ao interior, pelas povoações de Quizaia, Quitema,

Quidumbe, Quicombe, Cavungo, Mobamba, Quiembumbe,
Vaturiampa, Quidombelle, Quintonio, Cupuassa, Molombo,

Quimbumbo e todas as de pertença do regulo Quibive.

A temeridade do acto invasor, abateu mais a negragem de

que o numero de expedicionários, tão escasso quão grande era

em coragem.

Os sobas, iam-se submettendo ante a energia de Paiva Cou-

ceiro, firmemente coadjuvado pelo capitão Adolpho da Costa, e

o imposto, recusado antes, cobrou se mercê d'e5sa altitude.

A 27 de Novembro, entravam em Gatumbo, havendo rea-

lisado mais peio arrojo e prestigio do nome do que pela violên-

cia, uma missão pacificadora e a abertura ao commercio ango-

lez das transacções com o interior do Ambriz.

A saúde de Paiva Couceiro é que sofiíreu com essa jornada

fadigosa.

Regressando a Loanda, ainda uma queda do cavallo lhe re-

novava os soârimentos grangeados durante o atravessar dos pân-

tanos.

O regicídio foi um golpe para Paiva Couceiro, afiíecto á rea-

leza.

Immediatamente pedia a exoneração do governo geral de

Angola, oppondo se-lhe logo ás intenções as mensagens e tele-

grammas das camarás de Ambaca, Ambriz, Barra do Dande,

Benguella, Catumbella, Dondo, Lucalla, Mossamedes e Santo

António do Zaire, acompanhando outra da população de Loanda.

Paiva Couceiro vindo á metrópole, não poude escusar-se

ao acatamento da extensa campanha feita para o seu regresso,

e o vapor «Africa», sahindo do Tejo a i de Abril de I908, de

novo o reconduzia a terras insalubres e sobreexcitadas.

N'esse paquete ia a força destinada a render a que entrara

na acção contra o Cuamato.

Commandava a o capitão Lima Dias, mais tarde collocado

em condições quasi idênticas a Paiva Couceiro, isto é, julgado
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em tribunal marcial (Março de 19I4) e condemnado por envol-

vido no projecto revolucionário de 27 de Abril de 191 3 contra

o governo republicano, então da presidência do dr. Afiíonso

Costa.

Era o destino a ligar esses dois homens, como annuncio de

quasi egualdade n*s provações do tuturo.

O tuturo caudilho da causa monarchica, chegando a Ango-

la recomeçava o seu colonial trabalho administrativo e soergue-

dor do bom nome portuguez, representado brilhantemente por

Paiva Couceiro.

Era toda uma existência grandiosa, que mais exalçava tam-

bém o nome do pae, como elle, notável ornamento do exercito,

o general de divisão, reformado, José Joaquim de Paiva Cabral

Couceiro, gran-cruz, grande official, commendador e cavalleiro

da Ordem de S. Bento de Aviz, e commendador da ordem de

S. Tiago, nascido em Leiria em 9 de Setemoro de l83o, e que

dedicandose a engenheiro, por essa classe proseguiu a vida mi-

litar.

A ideia que o norteava para o desenvolvimento da provín-

cia de Angola expol-a Paiva Couceiro n*um livro onde, a par óo

plano económico realisádo, se indicavam as soluções do proble-

ma colonial.

E' notável a obra, «Angola»,— aDois annos de Governo

—Junho de 1907—Junho de I909 » publicada em 1910, onde

nas paginas 482 paginas que a compõem, Paiva Couceiro des-

crevendo a nacionalisação, salienta a occupaçSo dos districtos

de Huilla, Bihé (zonas oriental c occidental) Lunda, Congo,

Loanda, Benguella e Mossamedes; abordando os instrumentos

de transito, íaz considerações geraes sobre os caminhos de íerro

de Mossamedes, Benguella, Loanda, ramal de Golungo Alto;

portos de Mossamedes, Lobito, Loanda e Ambriz e ponte de

Chiloango; e versando estudos sobre o povoamento e-iropeu,

talla da colonisação portugueza, saneamento da colonisação e

da emmigração estrangeira e assistência, atacando ainda as ba>

ses principaes da fusão bóer, organisação administrativa, força

publica e instrucçao.
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Se a segunda parte do iivro «Angola», é o exacto apreciar

das responsabilidades da soberania, e áindá á resolução dá ter-

mula de trabalho, com o seu regulamento, o ensinamento agii

cola, o imposto de cubata e a instituição dos moveis, adaptan-

do-selhe ainda o evidenciar das syntheses de justiça, missões

de contracto de serviçaes para S. Thomé, commercio da pólvo-

ra e armas, questão do álcool, serviço de carregadores indígenas

e assistência medica, a terceira parte, sobre commercio, indus-

tria, minas, agricultura e seus serviços, indemnisações do ál-

cool, tcmento e credito agrícola, regimen commercial e equili-

brio económico e financeiro, afBrma poderosa e inilludivel-

mente o atfincado estudo de Paiva Couceiro para obter a valo-

rização angoleza.

O homem de guerra e o homem de administração colonial,

depois de exalçado nas columnas de todo o jornalismo de Por-

tugal aos teitos grandes das campanhas de i 894-1895, teria

novo foco nas columnas de «O Economista Poituguez», dizen-

do d'elle no domingo 18 de Abril de 1908, sob o titulo aPer-

cat mundus, fiat justitia»:

aHonra hoje o «Economista» a sua primeira pagina dando

á estampa o retrato do Governador Geral da Provinda d*Ango-

la, o capitão de artilharia Henrique Mitchell de Paiva Couceiro

Sem vaidade de acompanharmos esse retrato por um biogra-

phia copiosamente documentada, é com verdadeira satisfação que

vimos aqui prestar a nossa calorosa homenagem ao ofiicial dis-

tincto cuja brilhante folha de serviços basta por si só, para cons-

tituir uma das mais gloriosas paginas da nossa moderna epopea

colonial.

aDesde que depois do «ultimatum» inglez de 189O as at*

tenções do paiz começaram a 6xar-se mais sobre o nosso vasto

império colonial, o nome de Paiva Couceiro logo se evidenciou

como estrella de primeira grandeza, na plêiade dos coloniaes de

acção que Portugal deixava quasi ignorados e que souberam

mostrar ao mundo que, no declinar do século XIX, a raça .ios

portuguezes do século XV não se encontrava ainda abastarda-

da, e que os capítulos da historia pátria, escriptos a ferro e

sangue nas muralhas das fortalezas da índia, tinham a sua
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condigna continuação em Marraquene, em Coolella e em Chai-

mite ...

• E' nas operações de 1895 que o nome de Paiva Couceiro

especialmente se nos revela como uma espécie de d'Artagnan,

aliando á frieza da coragem riisciplinada os impulsos da natu-

reza de meridional sempre prompta a castigar em todos os cam-

pos a insolência dos que já imaginavam Lourenço Marques paiz

conquistado, não refreando criticas ineptas á exiguidade das for-

ças com que nos iamos defrontar contra o poder lendário do fi-

lho de Muzilo. A historia d*essa phase da biographia de Paiva

Couctiro está feita pela penna inimitável de António Ennes e é

sobejamente conhecida para que pretendamos reedital-a n*este

momento e logar.

cPacificado o districto de Lourenço Marques, Paiva Cou-

ceiro não adormece sobre os louros colhidos e pensando com

justa razão que a obra colonial de um paiz não deve iimitar-se

á acção militar, tornamos a encontral-o em Angola procurando

resolver o problema das communicaçÕes por meio das cami-

ftheiras automóveis, sem que o desanimem as difficuldades ma-

teriaes da empreza nem o descoroçoem as insinuações malévo-

las dos que, incapazes de qualquer extorço, teem sempre a cri-

tica fácil contra todos os que trabalham e produzem.

cCom 8 subida ao poder da situação franquista e vago o

Governo Geral de Angola pelo prematuro fallecimento de

Eduardo Costa, é Henrique de Paiva Couceiro nomeado para

esse cargo de confiança, a titulo de interino, porque a sua gra-

duação militar de simples capitão de artilharia lhe não permit-

te, segundo a lei, occupal-o definitivamente. O que uma disposi-

ção legal absurda e unicamente íundada no principio dissolven-

te de se escolherem logares para homens e não homens para os

logares lhe não consente, conquistado Paiva Couceiro por uma
administração modelar, provando á evidencia que o numero de

galões no canhão de uma farda não é condição necessária em
matéria de competência administrativa.

«Contra a eloquência dos tactos esbarram as influencias po-

liticas e, apesar de interino, Paiva Couceiro conseguiu manter-

se á testa do Governo de Angola, cuja efíectividade só dentro
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em breve lhe poderá competir, por isso que se encontra em vés-

peras de ser promovido a official superior. Embora relativamen-

te curta a gerência de Paiva Couceiro em Angola tem sabido

inspirar confiança aos que antepõem os interessas superiores da

colónia ás suas conveniências particulares.

«Pois não obstante isso, a malevolencia politica da metrópo-

le não o tem poupado e não lhe podendo atacar a administra-

ção civil e as medidas de fomento, accusa o de phantasias guer-

reiras como se a permanência do estado independente dos Dem-

bos ás portas de Loanda e a rebeldia insolente do regulo doMcs-

sullo, não estivessem sendo um estorvo e uma vergonha para a

nossa soberania. Faliam porém mais alto os reaes serviços pres-

tados á Província por Paiva Couceiro e a voz dos Zoilas não

tem logrado até hoje privar a colónia de quem está alli sendo

«therightman in the right place», apesar de algumas vaidades

teridas e das ambições dos que olham os governos coloniaes como

logares rendosos que de direito competem aos amigos políticos.

«Exgotado assim o velho arsenal de adjectivos anti-milita-

ristas sem proveito para os coloniaes «en chambre» que ponti-

ficam sobre colonisação do remanso dos seus gabinetes metropo-

litanos ao abrigo das febres e das zagaias do gentio, a campa-

nha procura agora explorar a nota do patriotismo a propósito

da portaria provincial de 6 de Março que expulsa de Angola,

por tempo indeterminado, dois negreiros convictos, pretendendo

levar ao conhecimento do publico que o acto de energia do Go-

vernador Geral de Angola, vae levianamente alimentar a cam-

panha dos chocolateiros ínglezes.

«De longa data o «Economista» definindo a sua attitude

n'esta questão do recrutamento dos serviços em Angola, que

sempre tem desejado ver exposta á clara luz da verdade dos fa-

ctos, e a portaria de 6 de Março, longe de representar, para

nós, uma «leviandade» e um acto de falta de patriotismo, re-

presenta apenas a confirmação official da justiça da nossa de-

manda, O patriotismo, para nós. não significa de forma alguma

a silenciosa connivencia das auctorídades coloniaes e metropoli-

tanas, mas abusos de que a imprensa extrangeira nos accusa,

exagerando os ao sabor das suas vantagens commerciaes.
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<E' pois justamente por isso que o < Economista», transcre-

vendo hoje no melhor ponto a portaria incriminada, vem pres-

tar a sua modesta mas sincera homenagem a Henrique de Pai-

va Couceiro, que tão desassombradamente teve a rara coragem

de, n'estes tempos de accordos e transigências, ser um funccio*

nario zeloso, um perfeito homem de bem.

«Percat mundus, fíat justitia.»

De tacto, Paiva Couceiro, breve teve na governação de An-

gola, dissabores que á exoneração o levaram.

Apresentou ali excellentes medidas e, como principal, a da

colonisaçáo do planalto de Mossamedes.

Seguiram-se-lhe outras, como a tendente a realisar a amoe-

dacão da prata, e a da régie dosai produzido na provincia pela

acquisição official das salinas particulares.

Uma iníluia mais poderosamente para a campanha que se co-

meçava a esboçar com o resolver do problema financeiro de An-

gola.

Querendo attenuar o desiquilibrio do orçamento provincial

propoz (-) Paiva Couceiro a reducção de 70 a 40°|o do benefi-

cio aduaneiro concedido aos algodões a importar.

Foi logo a proposta alvo de controvérsias, pelo desejo de

manitesta contrariedade a quantas propostas o chete da provin-

cÍ3 intentasse firmar definitivamente.

Não seguiu pois, embora se affirmasse que o negar de sane-

ção, contrario era aos interesses do estado.

Tomando providencias sobre a questão do álcool (>), fez

publicar as portarias provinciaes n.°* 140 e 143 de 20 de Ja-

neiro e 8 de Maio de lOoQ.

Esta, onde se obrigavam os productores do álcool, a entrar

com elie em armazéns ou ao pagamento do novo imposto de

consumo, trouxe logo reclamações.

Transmittidas para a metrópole, iramediatamente o gover-

nador, com a consciência do seu trabalho e do fim a que visava.

{*) Largamente descripto está o assumpto a paginas 73 e seguintes da
nossa obra «A Caminho da Republica»=N. d'A.

(**) A questão do álcool eocontra-se citada, minuciosamente, na nossa
obra «A Caminho da Republica», pagina 270 e seguintes.
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íez sciente o ministro da marinha de que ao regeitar das pro-

postas corresponderia o deixar das tuncções.

Do continente, oppuzeram-lhe as reclamações, sem mesmo
apontar qualquer meio conciliatório.

O conflicto seguiu e Paiva Cou''eiro, sabedor de que se pre-

tendia envolvel-o nos tramas politicos, conjugando-se com a ques-

tão do álcool, a boa vontade de pôr termo ás campanhas ingle-

zas sobre o «cacau-escravo»,— exonerara-se.

Entregando o cargo ao commandante da divisão naval do

atlântico Sul, conselheiro Álvaro Ferreira, voltava para a me-

trópole, ao tempo que d'esta seguiu a ordem para serem susta-

das e substituídas as medidas do capitão Couceiro.

Era ministro da marinha, o conselheiro Manuel de Terra

Pereira Vianna, em ministério da presidência do conselheiro

Wenceslau de Sousa Pereira de Lima.

Desde logo mas tardiamente reconheceram os angolezes fa-

bricantes do álcool; que peor servidos haviaiu ficado.

As portarias novas, representavam encargos superiores e sem

que o estado mais lucrasse.

Houve então protestos e comicios contra o governo e até pe-

didos de regresso do antigo governador.

Mas para Angola estava já nomeado o heroe do Cuamato,

João Augusto Alves Roçadas, e Henrique de Paiva Couceiro,

coUocado como commandante dos fortes da barra.

Foi o encerrar da sua vida de colonial, que decerto, com sor,

riso irónico viu, oeternisar da questão do álcool em Angola, que-

com a dos chocolateiros inglezes(»), que n*elle tiveram um entra-

ve para seus desígnios— serviu aos manejos partidários, visan-

do o regenerador-liberal, sem veniagas.

Na metrópole, não deixou a politica de o tentar, nova-

mente, procurando leval-o para o plano deletério das invejes e

das calumnias.

Venceu umas e outras.

Deputado ás cortes, por Lisboa, tni 19OÔ, ao desenhar-se a

(*) Descripta a paginas 632 e seguintes da nossa obra «A Caminho da
Republica» s^. d'A.
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possibilidade de grande lucta para o parlamento que se tencio-

nava movimentar contra o governo de Teixeira de Sousa, am*

bicionouse aggregar-lhe esse espirito de consagrada fírmeza.

Âs ultimas eleições monarchicas, ri alisadas a 28 de Agosto

de 19 IO, encontram-no figurando na lista da colligação eleito-

ral composta por nacionalistas, progressistas e regeneradores

liberaes.

D*e5te ultimo partido fazia parte o official.

As urnas davam-lhe, como eleito, a totalidade de 2087 vo-

tos, sendo 777 no i.° bairro de Lisboa e 1260 no 2°.

Não chegou a sentar-se nas bancadas parlamentares.

O destino queria-o mais para batalhador de espada do que

para esgrimista de rhctorica.

A revolução de Outubro, de novo o coUocava em desta-

que.

Era o derradeiro e quasi único abencerragen.

A realeza estava já em fuga e ainda elle a procurava, seguin>

do-a, cegamente.

Já a bandeira da republica íluctuava como demonstração de

vicioria e ainda elle ia do Rocio a Cintra, até á Pena, até que

da bocca de João de Azevedo Coutinho ouvia a nova do que o

rei sahira pela Ericeira.

Seria o strenuo paladino, temerário e incorruptível

A* victoria republicana, ficou como vencido, mas de pé.

A* gloriosa vida de heroe de Africa, juntava o passo d'uma

rogativa para que á Republica desse o appoio do seu ^ãlo^.

A Gascaes um emissário do governo provisório iria pergun-

tar-lhe a attitude e convencel-o a abraçar o regimen moderno.

A resposta de Paiva Couceiro foi á altura de combatente dos

quadrados de Goolelle e Marraquene

:

«Reconheço as instituições que o Povo reconhecer. Mas se a

opinião do Povo não fôr unanime, isto é, se o Norte não concor«

dar com o Sul, estarei até ao fim ao lado dos âeis á tradição.

E se acaso se desse uma intervenção estrangeira para sustentar

a Monarchia, então passar-me-hia para o lado da Republica.»

Debalde, mais tarde, novas tentativas houve e quando já ten-

do deposta a espada, voluntariamente, e transigido com o seu
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orgulho, cahira no professorado como regente da aula de inglez

do Collegio Nacional.

Desnudaram lhe um quadro de traição do rei D. Manuel e

da rainh)^ D. Amélia.

A crença monarchica não se lhe abalou de todo.

Assediado para que á Republica sorrisse, apresentou-lhe a

neutralidade.

As circumstancias, — que desenrolaremos quando, pelo des-

crever do 5 de Outubro registarmos a attitude de Pai?a Coucei-

ro,— impelliram-HO para a manutenção do seu ideal rea«

lista.

De cortejado heroe desceu, para os outros, até cahir no de-

grau derradeiro da escada politica sob o labéu de traidor.

Era o despeito.

Não conseguiu este apagar a phrase republicana, pronuncia-

da á invasão do campo da democracia por muitos dos presumidos

monarchicos:

«Pela adhesão de Paiva Couceiro a Republica troca todos as

demais.»

A contraria campanha proseguiu, á inútil attracção.

Baldadado trabalho era e reivindicando em linhas simples,

esse intransigente do ideal monarchico, ainda o ultimo presi-

dente do conselho da monarchia, António Teixeira de Sousa, ci-

ta (*) como notável «o capitão de artilharia Paiva Couceiro que

manteve a justificada íama de ser um homem destemido e de-

dicado 80 regimen >

Era a elíe que, apoz as rogativas se endereçavam as inju-

rias.

Mas, o seu passado de gloria e o seu presente de fidelismo

á coroa arrastando alem a sua dor de exilado, sobrenadava, )á

quando em lances de arrojo e extraditado por vontade própria,

procurava reunir os restos dos devotados i realeza para a sua

reconstituição em Portugal.

No Brazil, dizia alto ainda o que elle era, o cônsul geral da

(•) «Para a Historia da Revolução»—Teixeira de Soasa = 2." voluire:

Pagina 296.
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Republica Portugueza no Rio de Janeiro e combatente demo-
crata de 5 de Outubro, Fernão Botto Machado: (•)

«Ninguém mais crê na restauração monarchica em Portu-

gal. Os próprios monarchistas perdem a esperança. Nós respei-

tamos a sua crença e pessoa alguma pode negar o valor e leal-

dade de Paiva Couceiro, a quem nós, os republicanos, estende-

riamos, com orgulho, as mãos. E' um soldado valoroso.»

Paiva Couceiro, eflectuára )á a improductiva tentativa de

entrada de Portugal em 5 de Outubro de igi 1, com uma co-

lumna de exilados portuguezes anciosos de recollocar D. Ma-
nuel II no throno e que em seu nome teve a posse temporária

de Yinhaes, Bragança, etc, retrocedendo apenas apoz alguns

dias de combate.

No lance simplesmente o acompanharam 400 homens.

Seguiu se-lhe a derrota sanguinolenta de Julho de 1912,
onde, em Chaves, baqueava grande parte da mocidade fidalga

de Portugal, mas não sem que em Cabeceiras de Basto a mo-
narchia houvesse sido proclamada.

Esses passos, não secundados devidamente, torçava-o a re-

troceder ao exilio, para seu renovo, colhendo o ali a condem-
nação á revelia, no Tribunal do Porto, em 17 de Junho de

i9Í2, a 6 annos de prisão cellular ou na alternativa de 10 de

degredo.

A amnistia decretada em 22 de Fevereiro de 1914, sob as-

signatura do presidente da republica, dr. Manuel de Arriaga, e

do governo da presidência do dr. Bernardino Luiz Machado Gui-

marães, não o attingía, antes o mencionava como expuUo do

território da republica portugueza pelo tempo da pena que lhe

restasse cumprir, não excedendo dez annos e sob a cathegoria de

dirigente e cheíe de toda a conspiração monarchica.

Mas, é tempo de para depois deixarmos os lances arrojados

da restauração.

Retrocedamos até á phase inicial das suas luctas para que o

throno se mantivesse.

(•) «Gazeta de Noticias», do Rio de Janeiro=Abril de 1912.=«0 Dia»
de 3 de Maio de 1912.
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Evidenciamos liie os antecedentes de heroe e como justifica-

ção ao acolhimento de quantos viram n*elle um appoio seguro

é columna do commando do coronel Alfredo de Albuquer-

que.

Era um devotado á realeza que chegava, e para tentar jun-

gil-a ao solo de Portugal, viera, atravez de difficuldades, de Cas-

cães até á estrada de Palhavã.

Essa figura magra, quasi esguia, representava uma vontade

de terro e um lealismo inquebravel.

Na hora difficil e contra pareceres vários, se decidira no

commanio superior, a chamada do official, que se encontrava

na cidadella de Cascaes, em casa do seu sogro, o conde de Pa-

raty, D. Miguel António Aleixo do Carmo Noronha, ministro

de Portugal junto á corte de Vicnna d*Austria.

Ali o achava a noticia alarmante de successos graves na

cidade

Sabida a necessidade de comparência ás 4 horas da manhã
de 4, por aviso lelcphonico teito de Queluz para o posto fiscal

de Cascaes, tomava o comboio das 5 horas e 45 minutos apean-

do se em Paço d'Arcos, d'onde seguiu a pé para o quartel.

No trajecto alguns boatos registavam o interceptar da passa-

gem alem de Algés e a successão de factos graves em Lisboa.

Breve se apresentava em artilharia, bem decidido, como
cumpriu, a ser entrave á contramarcha da realeza.

Eram 9 horas da manhã.

Soube as peripécias iniciaes relativas á bateria.

Nas ordens de prevenção esquecidas havia ella sido.

De surpreza a colheu a determinação de marcha transmit-

tida do quartel general.

O official de serviço, não poude occultai o espanto.

Cousa alguma estava preparada.

A oficialidade encontrava-se nas residência? íóra do quar-

tel; a soldadesca dormia.

A galope se cuidou dos preparativos e o capitão Júlio de
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Faria Machado Vieira, apenas lograra coUocar lóra 4 peças e 4
carros com munições, n'uma escassa totalidade de 25o tiros.

Os informes registavam que, pela hora da sahida da bateria

o avanço era de 4 horas e 40 minutos.

Conhecendo isso, e irritado por tardiamente lhe haver sido

dada parte da determinação de marcha, Couceiro, não poude

conter uma imprecação.

Julgou ver uma imperiosa vontade de o affastar, para que a

realeza o não achasse no seu posto, á hora em que perigo cor-

ria.

Mais se lhe acirrou a ambição de correr ao encontro d'esses

lances graves, tanto do seu gosto e tanto do seu teitio.

Iria até onde íosse preciso, e de sacrifício em sacrifício. N'uma
imprecação, montava a cavallo, em direcção ás Necessidades,

procurando a bsteria do commando do coronel Alburquerque,

com o capitão Machado Vieira e os tenentes Gustavo Tedeschi

Correia Neves, Albino Penalva de Figueiredo Rocha, Luiz de

Albuquerque Gusmão, Raul Ribeiro de Andrade Pizarra e

Abel Joaquim Travassos Valdez.

As portas da Ajuda estavam cerradas e ligadas com arame.

Nova imprecação.

Fira mister retroceder.

O que julgou embaraço grande, nada representava.

As baterias, como já vimos, haviam retirado das Necessida-

des, por ordem do quartel general, onde se convencionara um
duplo ataque ao posto culminante da revolução: a Rotunda,

analyzadas umas estranhas contrariedades do bombardeio do

quartel vie marinheiros.

Couceiro, no desespero de se encontrar nas Necessidades, ga-

lopava, enveredando pela Portella.

Na calçada da Ajuda, tinha providencial encontro com o

capitão Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira e tenente

Fernando Coutinho da Silveira Ramos, commandando a remes-

sa de um carro de munições para as lorças de cavallaria.

Breve troca de impressões trazia o intorme da marcha das

baterias, para o executar do plano de assedio á Rotunda e con-

tadas coLno 8 caminho da estrada de Bemfíca
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Em desesperado galope seguiu com a ordenança.

O longínquo e pesado rodar da artilharia deu lhe como segu-

ro o roteiro percorrido.

Comtudo, só ao longo da estrada de Sete Rios, se conseguiu

reunir ás forças.

Era um elemento denodado que surgia para a deleza, sem

subtei tugios, da causa da realeza.

Apagarlhe-ia a coragem, a traição que o enleou.

Paiva Couceiro imaginando caminhar para uma victoria, ia

direito ao precipicio de uma derrota.

Mas, elle, vencido, ficou de pé no meio dos vencedores.

Tribuiaram-lhe justiça.

A atmosphera que lhe Szeram respirar no campo da lucta,

não convinha a um guerreiro de afBrmada fé, mais apto a ma-

nobrar a espada do que a esvurumar enredos e a derrubar in-

sidias.

Só ás manifestações múltiplas percebeu o terreno em que

ellas se desenvolviam.

Espelhou-o nas horas em que expandiu sobre uma inflexão

de desculpa ainda, as impressões d'essas peripécias do ataque das

baterias.

N'esses instantes em que era preciso evidenciar fé monar-

chica é que viu, passo a passo, a trai^*ão patentear-se, sem que

a sua fama de militar audaz lograsse congregar em torno de si

maior numero de deflensores da realeza.

Inicialmente, apenas a surpreza dos escassos elementos lhe

avincou a fronte.

Não succumbiu.

Era preciso combater.

h combater.
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XX

o ATAQUE DAS BATERIAS

Nos altos da Penitenciaria

urgindo para quinhoar das surprezas d'es.se projec-

tado combate, Paiva Couceiro, fazia a sua apresen-

tação ao coronel Alfredo de Albuquerque.

Pretendendo limitar o seu serviço, modesta-

mente, a uma coadjuvação, sem commando e sem
destaque, como subalterno, assim o dava a enten-

der.

Não o consentia o coronel Albuquerque, salientando a valia

do recemchegado.

— Não senhor^ tenha paciência! Um official tão distincto

como o sr. Paiva Couceiro^ não pode deixar de tomar a direcção

do ataque da artilharia. De mais a mais é o commandante das

baterias e o serviço não pôde ficar melhor entregue.

Não insistiu, e assumia o commando do grupo a cavallo.

Do chefe da columna escutava as determinações do estado

maior, para um previsto derrubar dos orgulhos do acampamen-
to revolucionário, rolando no eterno silencio ao embate violento

e consecutivo, enérgico e irrespondivel, por infantaria 2, lancei-

ros 2, baterias e 100 praças da municipal.

Não se encontrava ali a ultima.
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Dos outros estavam Soo praças de infantaria e loo de lan-

ceiros.

Divergências houve sobre o eôectivo da primeira.

Assim vemos uns afiBrmar: (•)

«Marchou portanto a bateria, levando na sua frente a pe-

quena columna de infantaria 2, que segundo parece tinha me-

nos de cem praças, seguindo o mesmo trajecto antes seguido pe-

los dois ofQciaes.»

Alfredo de Albuquerque, diz porém : (*•)

«Sendo constituida por Soo praças de infantaria n.** 2, 100

praças de lanceiros e 40 das baterias a cavallo, ou um total de

440 praças, tinha um eflecth'o igual, quando muito, á sexta parte

de um regimento de infantaria em pé de guerra.»

Teixeira de Sousa assignala(«**) todavia como promptas em
infantaria 2 apenas 26b praças.

Cumpre comtudo n'este pomo attender o numero dado pelo

coronel Albuquerque, o chefe da columna desde o inicio da

marcha e das operações.

Da torça destinada a operar contra a Rotunda, faziam ain

da parte 40 praças de artilhari-», sendo devido o diminuto con-

tingente ao esquecimento da ordem de prevenção.

Para Queluz apenas fora o aviso de marcha sobre Lisboa

sem delongas.

Paiva Couceiro de relance analysou a situação, onde appa-

ffciam como iniciaes pontos estranhos o querer-se executar um
plano arriscado e decisivo, com reduzido effeciivo e o commet-
timentoá cavallaria, do encargo de assalto ás barricadas sem
que ella tivesse, para principal acção, os necessários contingen-

tes de infantaria, assegurando, á baioneta, o êxito da inves-

tida.

E, comtudo, existiam, além da municipal, guarda fiscal e

engenharia, os corpo^ de intantaria i, 2 e 5 eos de caçadores

2 e 5.

(*j «Diário dos Vencidos» =-= «Paiva Couceiro na Revolução»^=Pag. 87'

(*«J «118 Cem Dias Funestos»— Por Joaquim Leitão-Pagina i36*í.

f*»#) «Para a Historia da Revolução».—Pagina 300.
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E' certo que de pouca segurança era a guarda fiscal, obser-

vando algumas companhias extranha espectativa:

aUma grande parte da guarda fiscal ^stá formada em iren-

te ao Mercado Geral de Gados, mas os soldados diziam que não

avançavam sobre Lisboa e que se não manifestavam nem a favor

nem contra.» (*)

(".ompetia pois ás baterias o encetar do combate, á boa

ventura.

Ante ''sscs vistos preparativos, os moradores das proximida-

des outros fizeram e aos inícios do combate, deu-se a dispersão

da maioria das tamiiias residentes para os lados de Palhavã,

Seie Rios o Cru? da Pedra.

Agarrando á pressa necessários objectos e preciso dinheiro

ou jóias, como se de invasão se tratasse, tugiam, em ranchadas^

pela estrada de Bemfica, logrando muitos obter transporte para

Cintra

Procederase entretanto á escolha de terreno.

Alvitrada a parte do hospital de RilhatoUes, lembrada foi a

tomadiâ de posição perto da Penitenciaria, n'um planalto que

lhe dava a esquerda e que tinha á direita a casa do colonial Hen-

rique de Mendonça.

Paiva Couceiro, como technico preferiria a posição de Ri-

lhatoUes.

O grupo procedendo d'ali, menos exposto estava e portanto

em melhores condições de exercer efficaz ?cção.

Mas, apontadas toram, como mais próximas^ as terras perto

da Penitenciaria.

Convinha proceder.

O momento não tra para discussões sobre preferencias de

local.

Paiva Couceiro entrou logo pelo portão da quinta do Seabra,

onde já haviam eflectuado um reconhecimento os tenentes António

de Passos Callado e D. Luiz da Cunha Menezes.

Com (00 praças de infantaria, formando a vanguarda, se

abriu a marcha, seguindo-se-lhe a artilharia e os lanceiros.

(•) «o Mundo» de 5 de Outnbro de 1910.
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Rapidamente se resolveram as condições a observar-se n'es-

se lance, que presumiu o golpe cerce no aspecto voluntarioso

da sedição.

Como plano de campanha estabeleciase o ataque ininterru-

pto peia torça de Queluz procurando abafar as respostas do

acampamento dos rebeldes e, reconhecido em qualquer instante,

o íraquejamento d'estts, a entrada em campanha da cavallaria

e infantaria, occupando-se a primeira entretanto no serviço de

assegurar o livre movimento da columna.

Convinha, para complemento do projecto, guarnecer o fíanco

esquerdo, que collocado ao oriente, dava para Bemfica a estrada

real de S. Sebastião da Pedreira, e fazer acção com appoio ao

flanco direito, o muro da Penitenciaria, sem descurar a vigilân-

cia da rectaguarda, olhando para a estrada de Campolide.

Ingressando no planalto era approvada a táctica a observar

na acção.

Paiva Couceiro percebia bem que tudo significava um sim-

ples sacriôcor de homens e de munições.

Se os da Rotunda preoccupados estavam por o seu posto se

encontrar sob a influencia das pressões que dos altos sobre ella

quizessem str ordenadas, o artilheiro, perito na especialidade,

avaliou logo o restricto âmbito donde ia manobrar.

A distancia que separava os dois litigantes não era grande.

Attestava-o a percepção visual do que se passava alem.

Assim desde logo os technicos avaliaram que sendo por um
lado posição rasoavel, não offerecia á artilharia terreno necessá-

rio para preparar á tropa de linha um bom resultado de assal-

to.

O local era apenas acceitavel e não favorável

O lance pela Serra de Monsanto e pela Penitenciaria apre-

sentaria melhores consequências

Possdia todavia melhor embaraço, a deficiência da força

para a simultaneadadc do combate.

Cumpria effectuar alguma cousa.

Evidenciouse immediatamente uma amollentada execução

de ordenamentos.

A energia trouxe mais ligeiro proceder.
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A infantaria desenvolvia-se em linha de atiradores forman-

do até ao muro da propriedade Mendonça pelo lado da estrada

da Circumvallaçáo, appoiada pela artilharia, desenvolvida em li-

nha, collocando duas peças junto a um tapume de dois metros,

n*um intervallo não murado, uma em frente de uma cancella

existente á esquerda da estrada e outra na rectaguarda, pela

escassez de abertura no muro onde a bateria se abrigava.

Na mais estreita abertura era assestada a bocca da peça que

devia visar o quartel de Campolide, na outra as duas metralha-

doras destinadas a varrer o acampamento de Machado Santos.

O coronel António Augusto de Sousa Bessa ia ainda, com o

major Rocha, dispor infantaria 2 sobre uns telheiros, colloca-

dos inferiores ao muro^ da altura de dois metros.

Emquanto 04" esquadrão e um pelotão de lanceiros 2, cons-

tituindo força de reserva, formavam a uma centena de metros

das baterias, sob o commando do coronel Alfredo de Albuquerque

e tenente coronel Sousa Araújo, outra parte de lanceiros, com-

posta de dois esquadrões, sob o commando superior do major

Thimoteo da Silva Neves e Sousa Alvim, e immediato do capi-

tão Eduardo Ferreira Borges de Castro, seguiu em appoio de

algumas companhias de infantaria 2 em missão pela estrada até

á propriedade de José Maria Eugénio, para interceptar qualquer

ataque por Bemfica.

Entretanto Paiva Couceiro, quiz um binóculo para ver as

posições rebeldes.

Não o havia.

N'um significativo encolher de hombros, foi acolhida a res-

posta.

Tentou-se o reconhecimento.

O coronel Alfredo de Albuquerque, com o ajudante de in-

fantaria 2, tenente Eduardo Ferreira Vianna, foi até uns ter-

renos ao sul da rua Marquez da Fronteira.

Ali os lobrigavam os vigias da Rotunda, Eram visados a ti-

fo de espingarda.

Retrocederam, quando havia sido já registada a existência

de uma peça junto ao portão de artilharia i e de 2 ou de 3 na

frente da antiga casa de saúde de Entremuros.
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Urgia proceder.

O capitão Paiva Couceiro mandava deitar a baixo o tapume

que encobria as peças, tareta breve terminada.

Ia começar o ataque.

Era cerca da i hora e meia da taide.

Contrariamente, porem, ao que se previa, não o iniciavam

as baterias.

Dava o exemplo o acampamento que se pensava derrotar.

A revolta não se acobardava, provocava.

A audácia seria coroada de êxito.

As baterias apromptaram se para o primeiro tiro.

Mas, quando as tropas de Alfredo Albuquerque, imagina-

vam lançar o terror nos baixos da Rotunda, recebiam d'esta não

uma resposta, mas um terrível cartel de desafio.

Três granadas iam actuar nos muros da Penitenciaria, es-

palhando a metralha sobre os componentes da íorça de Queluz,

que firme estava no seu posto e sem resguardos.

Cahiam feridos, com uma bala na região epieranea, o tenen-

te do grupo a cavallo, Luiz de Albuquerque Gusmão, pelos es-

tilhaços, o capitão Júlio de Faria Machado Vieira, o sargento

Augusto Guedes, com uma bala na testa, os cabos Manuel da

Graça e António Maria Serôdio e ainda vários soldados, entre os

quaes o 6i, Alberto José dos Reis, com uma bala na perna,

o 84, Agostinho Mira, com uma bala n*um pé e José Ramos,
que cahia do cavallo, e o 33, José Pestana.

N'uma pequena casa á entrada da quinta do Seabra, impro-

visara o medico da bateria, capitão dr. José Henriques Bogalho,

um hospital de sangue.

Para ali desde logo transportadas toram as praças leridas,

mantendo-se todavia no seu posto os oflBciaes, que só mais tar-

de receberam curativo.

Mortas ficaram algumas muares, emquanto outras se esca-

pavam á redca solta.

voL. IH — PL. 112
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Houve também deserções.

Nem de exemplo serviu a energia de Paiva Couceiro, sere-

no e íirme, não se desviando uma pollegada do seu logar de risco.

Muitos dos serventes collocados junto das peças não pode-

ram resistir ao terror das baixas operadas entre os seus e aban-

donaram tudo.

Não tâltariím mais tarde allusÕes a essa crise de medo, fi-

iiandoa na propaganda republicana, a qual, de facto, conside-

rava a bateria como norteada pelos seus preceitos.

Machado Santos, (*) contava com ellas, graças á propaganda

do i.° sargento Andrade, notável nas campanhas do Cuamato

em i9o7 e do 1.° sargento Luiz de Sá dos Santos Vaquinhas,

para reunidas á torça de Barcarena e occupando o alto da Aju-

da, forçarem á rendição as torças de Belém.

Vaquinhas, não se esquivou porém, como muitos os dos li-

gados á revolta, á acção combativa e, attesta-o,uma bala recebi-

da no peito, durante a lucta.

Talvez não tivesse teito togo contra aquelles de quem perâ-

Ihava o ideal, mas também não abandonou a linha de togo, que

bem de frente o viu, facto que evidenciou pelo ferimento recebi-

do em combate.

Vê-se ainda nas propostas de promoções, integradas no re-

latório de Machado Santos, a paginas 167, outro nome de pro-

pagandista junto das baterias, o do ex-sargento Pereira Guima-

rães :

«Promovido a i." sargento no caso de desejar ser reintegra-

do no serviço activo: Ex-segundo sargento do grupo a cavallo e

da bateria n.° 2 de artilharia da guarnição, José Pereira Guima-

rães. Pelo seu porte valoroso em combate e por ter tentado su-

blevar as baterias de Queluz.»

AflSrmando certa connivencia dos artilheiros com os revol-

tosos, appareceria ainda mais tarde, o seguinte depoimento de

José Gomes Froes Júnior, incluído a paginas 84 das «Memorias

da Revolução— Relatório do sargento revolucionário de ani-

lharia 1, Gonzaga Pinto» :

(*) Relatorio=Pagina 140.
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«O togo dirigido pela artilharia de Queluz, por bastante

tempo (relativo ao tempo de combate) não passou de inoftensivo,

pois que a maior parte das granadas de principio só se sentiam

sibilar, emquanto que outras luravam os telhados e aitingiam as

paredes superiores dos prédios próximos, pertencentes aos srs.

Marquez da Praia e Visconde de Abrançalha (e cujo togo, soube

mais tarde, ter sido mais ou menos dirigido por sargentos revo-

lucionários e que era assim dirigido propositadamente, pois que

até então nunca se poderam manitestar pela Republica aberta-

mente, talvez por não terem quem seguisse o exemplo. Quem
sabe? Além d'isso tinham a mão de íerro de Paiva Couceiro, o

grande zelador da monarchia, mas muito pobre em sentimentos

patrióticos como tristemente p^^ovou).»

A despeito de toda essa propaganda e coadjuvação, o plano

geral, isto é, a volta das torças contra os que pretendessem det-

tender a monarchia— é que tracassou.

Intuitivamente, simulouse primeiro, é certo, o olvido para

o regimen preventivo, originando ainda a escassez das muni-

ções.

Houve depois a comparência de Paiva Couceiro, como an-

tes se dera a talta de delegados da revolução na sabida do gru-

po, na hora em que o commandante ainda não havia assumido

a respectiva chefía.

Não quiz este admittir, talvez para illusão própria, essa con-

nivencia sediciosa e para attenuar quanto possível o triste espe-

ctáculo de deserção, flagrante e patente, se bem que em nume-

ro menor do que n*outros regimentos, dizia: ()
«Conjuntamente deu-se também a íuga de uma parte, tal-

rez metade, da torça de infantaria e de algumas praças da ba-

teria.

«Deve dizer se como relativa justificação ou attenuante d*es-

te ultimo lamentável acontecimento, que esses soldados, no que

diz respeito ao grupo de artilharia— pois no que diz respeito a

infantaria não pudemos averigual-o — eram simples recrutas de

IO mezes, porquanto as praças que estavam no segundo ànno

{*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão.— Pagina 88.
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de serviço tinham sido licenceadas em setembro, depois das elei-

ções, o que provavelmente também succedera com intantaria 2.

«Comtudo haviam ficado firmes no seu posto os officiaes e

sargentos da bateria e alguns dos serventes, o que permittiu que

immediatamente se rompesse o logo de resposta.»

O que o capitão Couceiro assignalou com respeito aos arti-

lheiros, em breve toi explicado por Machado Santos em relação

aos de infantaria, pondo em destaque firme a verdadeira origem

d'essa accirrada vontade de dispersão, indiferente ás ameaças,

aos rogos, ao evocar da disciplina, ao af pelio de coragem.

Mas nem só as baterias soôreram o eôeito do pânico.

O resultado da vista dos primeiros íeridos deu causa á exe-

cução do velho projecte.

Eflectuavase a dispersão de infantaria 2.

Esta, deu logo o grito de que o campo rebelde melhor pre-

venido estava para ataques.

O visionarismo teve desfecho concludente.

O grosso d'esse diminuto punhado de luctadores, na appa-

rencia insubmettidos, apenas procurou subtrahirse á certeira

pontaria das baterias dos revoltosos.

Salvavamse e não perjuravam.

Infantaria 2, era a que, segundo o plano do capitão Alfredo

Ernesto de Sá Cardoso, e tenente Hélder Ribeiro efíectuado

segundo as colhidas adhesõcs, devia com caçadores 2, os mari-

nheiros e a guarda fiscal de Alcântara exercer o seu mandato

sobre as Necessidades, prendendo ali D. Manuel II.

Não o executou, mas auxiliaria a levoha nos lances onde

interviesse.

Assim, metade do regimento, não quiz sujeitar-se ás contin-

gências de permanecer na linha de fogo e fugiu, n'um irrisório

aspecto de apavorado

Cega, n'uma espantosa carreira, a soldadesca saltava obstá-

culos.

Desvaiio, mais que desespero, um soldado de infantaria,

vendo a antepôr-se á marcha dos fugitivos, o coronel Alfredo de

Albuquerque, chegou a apontar-lhe a espingarda.

Quiz rasgar caminho e conseguiu-o.
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A estupetacção do ofiBcial e o impulso dos que seguiam atraz

da praça ameaçadora, não deixaram consumm&r o crime, mas
deram margem a que a íuga proseguisse.

Ante as vistas, quasi impassiveis, do coronel Sousa Bessa,

se tez essa debandada^ assim descripta pelo commandante de

lanceiros 2:

«Cahiram mortas algumas muares, os cavallos das praças

de artilharia, que se tinham apeado, fugiram em todas as direc-

ções e, desastre irremediável ! iníaniaria 2 destroçou completa-

mente, ficando nas posições que occupavam, quando muito, duas

dúzias de praças com o ajudante do regimento e um aspirante.

«Com os soldados de infantaria fugiram algumas praças das

baterias a cavallo. A situação era critica. Na posição que occu-

pa vamos ficaram somente: de artilharia, todos os officiaes sob o

commando de Paiva Couceiro, todos os sargentos e alguns ser-

ventes, poucos.

« — Todos os officiaes das baterias?. . . menos o capitão

Vieira que foi ferido. . .

« — Mesmo esse, apesar de ferido, e perdendo bastante san-

gue, ficou no seu posto, assim como o alferes de artilharia, tam-

bém ferido.

« — E de infantaria 2, o que quedou?

« — O coronel Bessa, commandante, que não se mecheu de

onde estava, o major Rocha, o ajudante do regimento, e um as-

pirante. Todos os outros officiaes, sargentos e praças se iam

n'uma carreira doida, em diversas direcções, para a rectaguarda

da posição. O maior numero corria ao longo do muro da Peni-

tenciaria. Precipitando-me sobre elles, e fazendo-lhes vêr a ver-

gonha do seu porte, lá consegui com muito custo, reconduzir

algumas praças á nossa linha de fogo, já então furiosamente ata-

cada pelos revoltosos.» (»)

Dos dispersados por vontade própria, alguns foram dar ao

Campo Grande e d'ali, até á Avenida, para pelas 7 horas da

noite entrar na Rotunda, que, por vencer attrahia a soldadesca

pouco disposta a sacrifícios.

(*) «Os Cem Dias Funestos»—Paginas 212.
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Outros, a caminho do quartel general, dcixavam-se alliciar,

vencidos pelo cansaço e pela falta de alimento, integrandose

assim no campo adverso, que lhes saciava a lome!

Iam refazer forças no local que lhes haviam ensinado a com-

bater.

E esse quadro de mau sensc, de abandono dos que se dese-

javam reter no limite da defesa monarchica, passou assim para

alem fronteiras

:

«Demais os soldados, destallecem, com tome. Emquanto
uma multidão de paisanos levou, generosamente durante o dia,

previsões ás íor;as da Rotunda, os leaes tiveram que passar com
um pedaço de pão e alguns golos d'agua. Como dispor de ener-

gia phisica, a cahir de inanição, ou vendo sobre as suas cabe-

ças o fragoroso estampido das granadas, vendo os fúnebres cor-

tejos de mortos e feridos?» (*)

Não era phantastica a descripçao, pois appareceu authenti-

cada (**) pelo coronel Alfredo de Albuquerque, em obra des-

criptiva da sua altitude.

Talvez para obviar o maior numero de actos de submissão

um titular morador no largo da Abegoaria mandava distribuir

cavacas das Caldas aos soldados da municipal postados nas ím-

mediações do quartel do Carmo.

A adherencia á revolta ilos desertores de infantaria 2, não

constituiu apenas um auxilio material, mas sim um appoio mo-

ral.

Forneceram-no, levando á Rotunda a descripçao do desola-

dor espectáculo dos altos da Penitenciaria e para o qual contri-

buiram :

«Elles ao principio hesitaram receando que eu lhes armasse

uma cilada, mas depois declararam adherir á Republica, juntan-

do se nos no caminho mais doze soldados nas mesmas circums-

tancias. Contaram-me n*essa occasião que, apenas a nossa arti-

lharia abriu fogo sobre essas forças aggregadas ás baterias de

Queluz, a maioria dos officiaes debandou, a cavallaria disper-

(*) «Como cae un trono.=La Revolucion en Portucal» — Pae^ina 147.

(**) Joaquim Leitão=«08 Cem Dias Funest08»-=Pagina 251.
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SOU e o grosso d'esse exercito pensou em tugir ao perigo o mais

rapidamente possível.» (#)

Não continha exaggeros o depoimento do revolucionário Ma-

nuel Ambrozio.

A soldadesca procurou deixar isolados os -que não commun-
gassem no credo republicano.

Do regimento de infantaria 2, em superiores apenas ficaram

o coronel Bessa, o major Rocha, o ajudante Ferreira Vianna e

um aspirante.

O primeiro veria assim apreciada (•») a sua acção pelo

commandante de lanceiros:

«Por motivos que se ignoram, não fez a minima diligencia

para reunir o seu regimento quando esie por completo deban-

dou no Alto da Penitenciaria, mandando comtudo a justiça se

diga que também não sahiu da linha de togo, onde se conser-

vou durante todo o tempo que durou o ataque, mas completa-

mente inactivo. Recolheu depois a Belém, ao quartel de infanta-

ria I, quando a columna retirou da Quinta do Seabra.»

Foi certa a attitude de espectaiiva e extranha, embora ini-

ciada já pela negativa para assumir, como mais antigo, o com*
mando das forças que foram actuar da Penitenciaria,

As apreciações, egualmenie reproduzidas (•*•) foram por Pai-

va Couceiro.

Todavia não se evidenciaram receios.

Imperava apenas a indiflerença, o aspecto nostálgico de

quem lança á ventura os resultados dos successos desenrolados.

Dos restantes ofBc aes, com os sargentos, diversa foi a orien-

tação.

Procuravam seguro refugio na rectaguarda, uns, na disper-

são outros.

De regresso do posto medico provisório, onde íôra acompa-
nhar feridos, continha ainda o tenente de lanceiros Estevão

Wanzeller, a corrida de um capitão e cerca de 3o a 40 solda-

dos de infantaria 2.

(*) «A Capital» de 10 de Outubro de 1910.

(**J «Os Cem Dias Funestos».^^Pagioa Ml.
r#**) «A Capital» de 10 de Outuhro de 1910.
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Atravessando o cavallo no poitão da sabida, o ofBcial inqui-

ria o motivo da escapada e ao conhecer que íôra o simples et-

teito do estoirar da granada, incitava-o ao regresso do seu

posto.

Vejamos n'este ponto uma entrevista (•) com o tenente, e

que, embora tivesse sottrido alterações (*•) lhe não alteravam a

essência

:

«Eu assisti á bateria entrar em posição, e quando loi íerido

o cabo ordenança e o capitão Vieira desci para ir chamar o me-

dico, e quando voltava outra vez para cima, dei com um capi-

tão de infantaria 2, a correr, seguido por um bando de 3o a 40
soldados.

«— Fallou-lhe?

« — Já vae saber. Vendo a debandada, atravessei o meu ca-

vallo no portão, e perguntei: «Sr. capitão! para onde vae?»

«Oh! meu tenente! caiu uma granada ao pé de mim^ e bateu-

me com um torrão!. . .» «Volte para cima, capitão?» «Para

cima é que eu vou!» «Por essa e por outras é que nos perde-

mos. Os soldados vêem lugidos atraz de si!» N*essa occasião

passou o tenente Luiz de Menezes que me perguntou o que ha-

via. «E* este capitão que quer tugir.» cDeixa-o lá!» disse Luiz

de Menezes, continuando quinta acima. Então, eu voltei-me pa-

ra o capitão, e deixei-o com estas ultimas palavras: «Não lhe

dou um tiro porque a bala pode fazer-me talta!» E segui tam

bem para cima emquanto o capitão desapparecia para a estrada

sendo visto mais tarde sem soldados, a passear com um aspiran-

te e um alteres.»

O capitão Vasconcellos, vinha de facto para a estrada de

Sete Rios, com um alteres e um aspirante.

Ali os encontrava o capitão Alfredo Pedreira Martins de

Lima, que extranhando o pacato passeio longe do campo de

combate, obtinha do ofiBcial Vasconcellos, a resposta de que o

fazia em virtude da fuga total dos seus soldados.

Não poude Martins de Lima deixar de exprimir surpreza

(*) «Diário dos Vencidos» por Joaquim Leitão.=Pagina 94.

(•#) «O Correio da Manhã» de 27 de Dezembro de J910.
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não só ante a deserção de uns, como pelo abandono de posto

pelos três agaloados.

O mais graduado reeditou a desculpa:

« — Ai ! eu havia de ficar lá ! . . . Cahiu ao pé de mim uma
granada que me atirou um torrão com toda a torça e que me
maguou immenso. Está claro que me vim embora!. ..»(•)

A revolução podia contar com a victoria.

Servindo-a, tinha, alem dos que a descoberto lhe desbrava-

vam caminho, uma simulada quebra de energia de muitos.

Mal d*ella porém, se o destino lhe tivesse cortado es passos

de avassatladora.

Basto numero dos que n*esses lances se retrahiam, preterin-

do, a lançar o brado pela Republica, apparentar uma visão de

cobardia,— á ruina da causa democrática, abatada na perda da

Rotunda ou de Alcântara, não hesitariam no irado proclamar de
morte aos vencidos com o viva caloroso á realeza vencedora.

A Providencia poupou-lhes o reaffivelar de mascara.

A' democracia talhado estava o caminho de favorecido re-

sultado, para que o panno não descesse sobre o drama aventu-

roso de outubro, com o final de mais escandaloso epilogo.

E esse seria o espectáculo dos que mais capricharam na en-

trega da monarchia á revolução, pedindo para os interventores

d*esta, os porões dos navios ou o torturoso exilio, com clausura

nas fortalezas de Atrica, caso houvesse derrocada.

A intervenção do tenente Estevam Wanzeller, não serviu

para o official, distanciando se, nem para a soldadesca.

Esta, retrocedendo na íuga, não regressou ao local onde se

travava o duello entre a Rotund.i e a torça de Couceiro.

Foi antes occultar-se n'um pavilhão, dependência da quinia

de nada valendo a imposta disciplina.

(*) Cita o facto, Martins de Lioia, no «Correio da Manhã», de 5;8 d-í

Novembi*o de 1910, e o conselheiro Teixeira de Sousa o reproduz a paginas
-377 do 2.» volume da sua obra «Para a Historia da Revolução».
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Era extranha essa crise de medo e salientando a, disse ()
ainda o coronel Altredo de Albuquerque, reterindo se á attc-

nuante concedida por Paiva Couceiro, aos serventesdas ba*

terias

:

cMasservirá a mesoia explicação para infantaria 2, onde tu-

do desertou, até os officiaes, excepto aquelles que já lhe referi? não

confirmará isto que esse regimento estava compromettido na

revolta, e que teria aproveitado aquelle momento para, na im-

possibilidade de se juntar aos revoltosos, ao menos lhes não fa-

zer fogo? O que signiâcava aquella altitude do coronel Bessa,

não querendo tomar commando algum, não dando um passo

para reconstituir o regimento que lhe fugia, e ficando ellea pé

firme no seu posto? não proviria isto já da falta de confiança no

regimento? Nunca pude esclarecer-me bem. Más nas praças que

consegui deter na fuga, e que allegando prostração não foram

para a linha de fogo— passei a ver mais inimigos para Vigiar

do que elementos com que se pudesse contar.»

Por notável coincidência, as praças de lanceiros não se isen-

taram, em grande parte, da fuga e de accusaçÕes, como que pa-

ra mais equitativamente se distribuírem responsabilidades e

connivencias.

Em relação ás de infantaria 2, encarregouse o commissario

naval Machado Santos, de as pôr em destaque, (•) em resposta

clara aquelles que se julgaram inaptos para perceber a sua atti-

tude :

tQuanto a infantaria 2, entrou na brigada mixta que fez o

movimento envolvente á Rotunda por Sete Rios e Campo-
lide.

«As praças mais influentes entre todas e que mais se salien-

taram na propaganda revolucionaria, foram: o soldador." 901397
da 1.^ companhia do 2.° batalhão, Joaquim da Silva Almeida,

que já trabalhara por occasião do 28 de Janeiro; o i.° cabo n.°

87|395 da I.® companhia do mesmo batalhão, Eduardo da Sil-

va Oliveira; o soldado n.° 36 da 1.^ companhia do 2.* batalhãa

(•) «Os Cem Diaa Funestos» pagina 242.

(*•) Relatório de Machado Santos.=Pagina 1'65.
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Francisco António, e o 2° cabo n.** 38 da i.* companhia do 2.°

batalhão, Joaquim da Silva.

«Estas praças, não tendo recebido do oflBcial instrucções pa-

ra a revolta, empregaram todos os estorços, sobretudo no ata-

que á Rotunda, para o regimento debandar. Parte do regimen-

to, completamente desmoralizada, toi abrigar-se no quartel de

infantaria 1, em Belém.»

De tacto e confirmando ainda que a base da tuga era não o

receio, mas o executar de uma habilidosa táctica, veremos ain-

da o seguinte depoimento: (•)

«No principio da noite fomos atacados por bombas de dois

lados. Estabeleceu se uma enorme contusão. Em vista da desmo-

ralisação que reinava entre os soldados, muitos fugiram. Alguns

obedecendo ao plano, metteram se nas arcadas.»

£' obvio que a Rotunda, dando, com o ataque inopinado e

ao mesmo tempo gradual e productivo, umaillusãode serenida-

de, um falso aspecto de reducto bem guarnecido, desnorteava

uns, mas egualente accirrava outros.

Evidenciava, o que aliás era certo, que a posição das tropas

fieis estava bem assignalada.

O fogo, certeiro, e causando baixas, trazia como consequên-

cia o desanimo para os já pouco propensos a sustentar o embate

com ús sediciosos.

Assim, dispostos a arrostar com a sua rcvindicta, pequeno

núcleo se manteve.

Paiva Couceiro, embora registando esse pouco trivial deban-

dar, é quiçá, não querendo advinharlhes as causas, não desani-

mou.

De relance íqz a analyse do que se passava e do que convi-

nha realisar.

A cavallaria nada podia fazer de longe.

Parte d'ella, a do commando do tenente-coronel Sousa Araú-

jo, que estava no rectaguarda, tivera até de se abrigar por de-

traz da casa do africanista Henrique de Mendonça.

(*J Relato da acção no Roeio pelo tenente Valdeí. = A Revolução
Portugueza, por J. de Abreu.=Pagina 188.
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Debalde nos altos da Penitenciaria se alimentou a esperança

de que, a cada momento, as torças do Rocio, intervindo, tizessem

dividir as attençÕes da Rotunda, por meio de íuzilaria, a sé-

rio.

Seria o appoio da columna e^ talvez, o anniquilar da suble-

vação.

A* falta d'esse auxilio, inutilmente desejado, o episodio da

lucta proseguiu.

Aggravou-a o ataque pelas bombas, para efíeito moral e fu-

zilaria para efíeito physico realisado do parque Carlos Eugénio,

sobre o troço de infantaria 2, acampado na estrada de Palhavã,

olhando Bemfica,

Attingidas foram doze praças, 6cando oito feridas: o i.''

cabo, José Corte Real, natural de Braga, na mão direita, o 2.°

cabo, António Marques, natural de Bragança, na cabeça, e os

soldados, Guilherme dos Santos, na perna direita, Francisco

Gonçalves da Cruz, na perna esquerda, Albino Alves Carneiro

no pé direito, António Monteiro, nos pés e nas mãos, António

Monteiro Praça, natural de Mesão Frio, no pulso direito, Antó-

nio Carlos Lopes Pinto, no pé esquerdo, recebendo todos cura-

tivo no hospital do Rego, d*onde seguiram para o hospital mili-

tar da Estrella.

No campo ficaram, sem vida, os soldados 16, da 2.' com-
panhia do 2.° batalhão, Arihur Gonçalves, natural de Mangual-
de; 35 da mesma companhia e batalhão, Filippe José Rosado,

natural de Cuba; 46, da 2.^ companhia do 3° batalhão, Joa-

quim da Silva Costa e 98, da 5.* companhia do 2.° batalhão,

Gabriel José Ribeiro^ natural de Barcellos.

Os soldados Arthur Gonçalves e Filippe Rosado, attingidos

horrorosamente^ no peito e cara, abandonados ficaram, valendo-

Ihes os populares que para a morgue os fizeram transportar cer-

ca das 4 horas e meia da tarde, d'onde seguiram depois para o

deposito do hospital militar da Estrella, onde permaneceram
como de desconhecida identidade, até ao dia 7 de Outubro.

Os outros deram entrada no hospital do Rego, sendo, por

erro, citados como ali fallecidos e fazendo parte do grupo dos 8,

que apenas ferimentos tiveram.
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Deu-se pois a segunda dispersão de infantaria 2.

Vendo-a, lanceiros seguiu-a, sem que lograsse conter o acto

o major Thiomotheo Alvim.

O coronel Alfredo de Albuquerque, historia assim o facto,

embora com um visivel attenuar da acção de retrocesso de ca-

vallaria 2 :

«Quasi simultaneamente rompiam pelo planalto da nossa

posição as praças de lanceiros entregues ao commando do ma-

jor Alvim, seguindo grande numero de praças de infantaria em
completa desordem. A infantaria que eu ali deixara sob o com-

mando de um major, cujo nome como disse ignoro, desertava

toda, não ficando viv*alma. O que se passara ? Atacados, nunca

pude precisar d'onde e por quem, mas desconfio que de dentro

do parque Carlos Eugénio, tinham ficado logo redondamente

mortos quatro soldados de infantaria n.* 2; e não me restava

nem um oflBcial, nem uma praça de infantaria, de toda a (orça

que ali tinha installado. Também tinha debandado tudo.» (-)

A força em dispersão foi assim, ale'm de infantaria 2, um
esquadrão e um pelotão de lanceiros, ás ordens do major Alvim,

auxiliado pelo capitão Eduardo Ferreira Borges de Castro e te-

nentes Accacio Adjucto Nunes e António de Passos Callado. e

tendo por objectivo a vigilância da parte que deitava para a es-

trada de Bemfica.

Os ofificiaes debalde procuraram oppor-se-lhes.

Um aspirante já effectuára egualmente a retirada.

Veremos assignalado o tacto em trecho, onde querendo es-

clarecer duvidas sobre o encontro, distanciado do local do com-

bate, dos três ofiBciaes, o capitão Alfredo Pedreira Martins de

Lima, diz: (*»)

«Um aspirante de lanceiros 2, que quando lhe cheirou a

pólvora, ou ate mesmo antes de lhe cheirar, abandonou o seu

regimento e n*um bello galope de corrida, recolheu prudente-

mente ao quartel da sua unidade, chama se Ilíydio Marinho

Falcão e tem 26 annos.»

(*) «Os Cem Dias Fune8t08».=Pag'ina 234.

{**) a Diário dos Vencidos». — Paginas 220 '231.
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O posto íicou assim desguarnecido.

Destroçada pois, ou em luga a infantaria, o coronel Âitredo

de Albuquerque, tentou remediar essaialta reconstituindo a tor-

ça do seu commando.
E' relatando a tentativa que renasce mais intensa a intui-

ção de se haver dado a abalada :

«O facto era que a situação se tornava cada vez mais criti-

ca. Lancei então, mão d'um expediente que infelizmente não

me surtiu efieito: reconstituir a força de que o meu regimento

dispunha, e mandal-a apear para atiradores e supprir a infan-

taria.» ()

A acção de reconstituir teve assim como origem certa, ptla

lógica, a desorganisação.

Não teva ella, é facto, outras causas além da do contagio

do receio, norteado pelo lance fugidio da infantaria e attestao a

não existência de baixas em lanceiros, o que apenas se deu com
elles e com infantaria i.

Não facultaram talvez os acontecimentos a intervenção em
carga de cavallaria, do regimento, que assim iria á conquista de

mais brilhantes feitos.

Todo esse aspecto de contingências e de probabilidades, se

desenrolou tarde mais em duello, pelo livro, entre Teixeira de

Sousa e Alfredo de Albuquerque, culpando-se mutuamente e com
recriminações, inúteis já, pelo consummado feito de republica pro-

clamada.

Analysaremos na devida altura, ao tratarmos da attítude

geral do exercito, esse terçar de phraseologia accusativa.

Reentremos, por agora nos episódios da lucta entre a co-

lumna mandada para avassaliar a Rotunda e a força que ali se

mantinha.

A' desorientação da infantaria, teve de assumir as suas func-

ÇÕ9S, o troço existente de lanceiros 2, que desmontando em par-

te, formava em atiradores, ficando na sua rectaguarda, as filei-

ras das praças montadas, segurando cada uma em dois cavai-

los dos camaradas e respectivas lanças.

{*J «Os Cem Dias Funestos».=Pagina 246.
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Procuraram alvejar o extenso campo dos insurrectos, sendo

a acção de fogo rommandada pelos tenentes D. Nuno Maria do

Carmo Noronha, Silveira Ramos, D. Luiz da Cunha Menezes,

e Lusignan de Azevedo.

Este, experimentado era nas luctas dos sertões e a pagina

3o5 da «Collecção das Ordens do Exercito de I910— Parte

não official — Lisboa — Imprensa Nacional

—

I919)» encon-

tra se o nome do tenente Francisco Martins Lusignan de Aze-

redo, louvado segundo a ordem n • 86, e em acção com o ca-

pitão António Rodrigues Montez Júnior, aPelo acto de valor

que praticou indo, com risco de vida e por seu espontâneo ot-

ferecimento, da embala do Cuamaio Pequeno ao torte Roçadas,

desacompanhado da escolta, no dia seguinte ao da tomada da

referida embala, com o fim de ser portador de correspondência

official urgente, conseguindo fazer durante a marcha uma presa

de 5 cabeças de gado bovino.D

Silveira Ramos, envolvia-se na lucta, com o empenho de a

vencer e mais tarde, ás tentativas restauradoras, vel o hemos

n'ellas envolvido.

A' vicioria da republica, foi por ella collocado na escola pra-

tica de Torres Novas, como fazendo parte do grupo militar de

aqucUa villa.

N*esia era detido (29 de Novembro de I9I2) como partici-

pante do chamado «complot da quinta da Cardiga» e do projec-

tado movimento de restauração monarchica (21 de Outubro de

191 3). Entretanto já elle ganhara, exalçando o nome de Portugal,

o grande premio de S. Sebastian nas celebres provas de equi-

tação (18 de Maio de i9i3) reputadas como uma das maiores

da Europa, affirmando se mestre, ante o estrangeiro, na arte de

bem cavalgar.

Pela mailograda tentativa realista, recolhia (3o de Novem-
bro de I913) á casa de reclusão do castello de S. Jorge, sendo

depois transferido para o quartel do Carmo, precedendo desliga-

mento de serviço da Escola Pratica.

Aproveitava-lhe, comtudo, a amnistia de Fevereiro de 1914,
já aqui citada, podendo n'esse mesmo anno regressar aos lances

hippico».
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A bateria e seus auxiliares iam entrar em acção outra

vez.

As metralhadoras, reparados os estragos, reconduzidas por

algumas praças fieis aos seus logares, foram apontadas para En-
tremuros.

Julgando-se mais íorte o quartel de artilharia i, do que a

Rotunda, de preferencia foi marcado para a revindicta.

Todavia, se o primeiro melhor estava em munições, a se-

gunda em superiores condições se encontrava, sob o ponto de
vista de numero de combatentes.

Se os elementos civis, n'uma grande maioria, haviam feito

clareira em torno de Machado Santos, sustinham a supremacia
dâ Rotunda, os nove sargentos, alem de outros auxiliares de va-

lor.

Dos altos da Penitenciaria, alvejouse pois com maior inten-

sidade o quartel de Campolide.

A deteza, de facto, era ali diminuta, mas, compensavaa o

exlorçc valaroso dos raros que a punham em pratica, dando o

proseguir gradual da queda das granadas.

Um dos tiros da força de Queluz constituiria uma victoria

se auxilio efficaz tivesse, por parte das tropas acampadas no Ro-
cio.

Indo furar o muro próximo ao portão do quartel, a granada
rebentava sobre uma das peças, e na linha de atiradores, levan-

do ali o mesmo pânico que aos deflcnscres da realeza haviam
causado os frimeiros projecteis de Campolide.

Produzira-se a fuga.

A columna não o sabia.

Houve júbilos pelos efteitos materiaes, mas não se conheceu
o resultado moral obtido,

O intervallo entre a dispersão e a recomposição dos fugiti-

vos de Entremuros, foi tido como calculo para mais seguro ata-

que.

Como que servindo de auxilio ás presumpçÕes, a resposta

foi segura e de efíeito.

Emquanto uns, desnorteados, se evolavam do campo de iuc-

ta, esc3pando-se a esse duello notável e estabelecendo com a es-



A REVOLUÇÃO POKTUGUEZA 909

cusa de participar da acção um paraleilo com as dispersões da

columna realista, outros se encarregavam de manter o presti-

gio do acampamento rebelde.

Aos tiros certeiros dos atacantes da Rotunda e de Eniremu-

ros, correspondiam os outros com a ira própria dos poucos cren-

tes em vencer e as Ganets de campanha despejavam projecteis

sobre projecteis, que actuando nos pontos elevados denunciados

pela tumarada, traziam perdas e cimentavam desillusÕes.

A lucta proseguiu.

Ao desenvolver porem da nova pequena columna, foi visa-

do esse alvo.

As peças descarregaram- se outra vez.

O efieito toi retumbante.

Não se soube esquivar lanceiros a cooperar na singular co-

hesão que levou a maioria dos regimentos a assumir, ante a re-

volta, o extranho aspecto de auxiliares, pois o desordenamento,

por nevrose, por segurança ou por accordo, excellente appoio

era á causa com foco principal na Rotunda.

Ao ataque, correspondeu desde logo o abandono do posto.

Era o primeiro passo para a manobra dos que procuravam

aâastar o regimento dos normas do bom desemcenho da sua

missão de suflocador do movimento.

Desorientada a soldadesca, teve a completar o instante de

perturbação, o desespero de uma falsa voz de commando.

As praças desmontadas, deixavam a posição e retrocedendo

sobre as que seguiavam as montadas, estabeleceram o seu des-

organisar.

Os cavalios soltos, encarregavam-se de exemplificar a ac-

quiescencia ás vontades da rebeldia, e abandonando o perigoso

local, iam de corrida, sem cavalleiros, até ao quartel, como que

procurando repouso ou symbolisando o encasso d'essa defeza de-

sesperada mas inútil, por desajudada.

Procurando amortecer esse aspecto de fuga, mas sob bases

diversas d*aquellas que Paiva Couceiro empregou para os ser-

ventes das baterias diria, ()k) mais tarde o coronel de lanceiros

:

(*) «Os Cem Dias Funestos», pagina 244.
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cAs praças apeadas vendo tugir os cavaiios, a sua melhor

arma, em que mais confiança depositavam, desanimaram e eu,

evitando assim a desordem completa, deixei os ir procurar os

cavallos para reconstituir o regimento. Mas alguns cíficiaes (co-

mo o D. Nuno Maria do Carmo Noronha) e algumas praças fi-

caram sem cavallo. Os cavallos ioram quasi todos ter ao quar-

tel, com grande surpreza de os vêr entrar sem cavalleiro, para

o official de inspecção, capitão André de Oliveira Reis. Os ot-

ficiaes e praças, apesar de lhes desapparecer a montada, não

abandonaram o seu posto, não tugiram, não debandaram. Ap-

pareceram-me todos e quando a columna retirou, toram assen-

tados nos armões da bateria a cavallo.»

E' curiosa a justificação da dispersão sob uma licença con-

cedida para procurar os cavallos que, em maioria, ioram de aba-

lada até ao quartel, onde o capitão André Reis os recebia, como
espelho de completa derrota, . .

Todavia, ainda o coronel Altredo áe Albuquerque se encar-

rega de erguer o veu coái que pretendeu encobrir a continua-

ção, pelos lanceiros, do exemplo dado pelo 2 de intantaria.

Surge o arrependimento ao traçar (») do quadro de eflecti-

vidade das torças, no mais critico instante da lucta contra os da

Rotunda:

«A nossa situação era de visivil inferioridade. Balanço : de-

serção completa de um regimento de intantaria; deserção de ser-

ventes das baterias, quatro soldados mortos e alguns feridos, ca-

vallos do meu regimento fugidos, e, se persistisse no mesmo
propósito, grande risco de ficar sem a pouca força que restava

do regimento.»

Não era isto comprovar a fuga embora parcial?

Cvidencia-se de tacto que ella se deu, na quasi confissão

de um reduzir do regimento a uma pouca torça, e com risco de

essa mesma se evolar.

Convém dizer que lanceiros não tinha ali todo o seu effecti-

vo, quebrado por outros serviços fora da revolução, mas não

ofiíerece duvidas que apenas visam a parte de cavailaria 2 em

(*J Obra Citada. = Pagina 248.
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movimento nos altos da Penitenciaria as ailegaçÕes do coronel

Albuquerque sobre a diminuta existência de praças do regi*

mento apoz a auctorisada procura dos corcéis sabiamente endi-

reitando a Belém.

O lacto da marcha de abandono da Penitenciaria, já appa-

recera no noticiário jornalistico, embora sob umas phantasistas

presumpções, justificáveis n'essas horas de controvérsias:

«Pela calçada da Tapada haviam passado duas praças de

lançeiros, conduzindo 12 cavallos, cujos cavalieiros tinham sido

evidentemente feridos ou mortos.» (*)

Diz ainda o major de cavallaria Thomaz de Sousa Rosa, ao

refutar (»*) o livro «Os Cem Dias Funestos:

«O capitão de cavallaria n.° 4 Eusébio Ferreira da Silva,

que commandava um esquadrão do seu regimento junto da bri-

gada estacionada nas Necessidades, declara que viu no dia 4 de

tarde, passar na rua Maria Pia, em fuga desordenada, muitos

soldados de cavallaria n.° 2 e muitos cavallos desmontados.

Também passaram soldados de cavallaria 2, apeados, que se via

irem em debandada.»

Houve assim o desapparecimento de uma parte das praças

de lanceiros 2.

Attribuiu-se ao coronel Allredo de Albuquerque, o grito

que para a fuga os lançou.

De resto, não são favoráveis á sua attitude n*esse ponto,

os depoiraentoSj em conjuncto, dos sargentos ajudantes, Antó-

nio Gonçalves Dias e i.^ sargento Mário Augusto dt Menezes

Machado, ambos de cavallaria 2, cujas declarações fazem parte

d'um documento celebre, intitulado «A Revolução de Outubro
— Resposta ao ex-coronel Alfredo de Alburquerque», por Tho-

maz de Sousa Rosa, major de cavallaria : (#**)

«Quando fizeram alto na rua de Santo António foi desta-

cado um pelotão de cavallaria 2, para junto do cemitério dos

Prazeres, a fim de vigiar a Maria Pia. O coronel retirou para o

(•) «O I iario de Noticias» de 5 de Outubro de 1-^19.

(##j A Revolução de õ de Outubro =- Kesposta ao ex coronel Alfredo de

Albuquerque. =- «O Mundou de 15 de Outubro de 1912,

(**•) «O Mundo» de 15 de Dezembro de 1912.
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paço das Necessidades, onde se conservou até ás 8 horas, era que
se poz á frente da columna e com ella seguiu, )untamente com
uma bateria do grupo a cavallo, em direcção á rua Ferreira

Borges, rua de Campo de Ourique, rua Maria Pia, até ao Arco
de Carvalhão. N'este local pretenderam escolher posição para a

bateria bombardear o quartel de Campolide. Nada se tez e, pe-

rante a informação de que os revolucionários estavam occupan-
do posições para bater a columna, o coronel Albuquerque orde-

nou que se marchasse em direcção á estrada que corre do ou-

tro lado do Vale de Alcântara, paralela á rua Maria Pia. Para
isso desceram ao íundo do Vale citado e subiram á encosta do
lado oppoáto, Attingida esta estrada ainda procuraram, adiante

das fabricas de guano escolher posição para a artilharia. Depois
de muita conversa, puzeram-se novamente em marcha em di-

recção á Buraca, Bemfica, de onde voltaram sobre Lisboa pela

estrada das Larangeiras, chegando perto das portas de S Sebas-

tião da Pedreira, ás 14 horas. Fizeram alto e, n'esía occasião, o

capitão Paiva Couceiro, que pouco antes se tinha apresentado,

foi, por ordem do coronel Albuquerque escolher posição para

collocar a bateria de artilharia, a fim de bater a Rotundae o

quartel de Campolide. Os regimentos ficaram abrigados na es-

trada das Larangeiras.

«Pouco depois, três esquadrões, sob o commando do coro-

nel Alburquerque, foram-se collocar abrigados a trás de uma pa-

rede que era denominada pelo Terreno para onde fora a bate-

ria e onde havia um renque de oliveiras, quasi junio á mesma
parede. As granadas do partido contrario razavam a rama das

oliveiras. Na estrada ficou o esquadrão do comando do capitão

Borges de Castro. Alguns soldados de infantaria 2 passaram pa-

ra o terrenb superior e fizeram uns tiros. O coronel Albuquer-
que atrapalhouse e deu a voz de «Fujam. Salve-se quem pu-

der». O regimento precipitou-se de escantilhão pela encosta

abaixo em direcção a um muro de suporte com bastante altura

e que estava de nivel com o terreno que era por assim dizerem
andares. Por pouco não caíram do muro abaixo Os cavallos

instintivamente voltaram para a direita e dirigiram-se para o

portào da quinta. N'esta altura fizeram alto e o coronel mandou
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apear o regimento para atiradores. Do regimento todas as pra-

ças que appareceram na linha de atiradores não excediam um
pelotão. O i.° sargento Machado, notando que era o mais gra-

duado que se encontrava á frente dos atiradores e não tendo re-

cebido indicações algumas nada mandou fazer. E quando o co-

ronel o intimou a dar a voz de fogo, respondeu que as praças

que se encontravam na frente eram do mesmo partido. Então já

a confusão era enorme; as granadas contrarias detonavam por ci-

ma do regimento e os atiradores quando quizeram montar a

cavalio já o regimento desordenado tinha partido a todo o ga-

lope pela estrada das Larângeiras. Os soldados que seguravam

os cavalhs, montadas dos atiradores largaram-nos e fugiram.

Os atiradores, vendo se sem montadas, fugiram também. O i.**

sargento Machado foi alcançar o cavalio perto de Campolide,

quando um paisano se preparava para o montar. A retirada do

regimento terminou adiante do viaducto que passa sobre a es-

trada das Larangeiras, e ali se reuniu parte das praças que ti-

nham dispersado. Outra parte tinha retirado para o quartel.»

Resalta assim o pormenor de que lanceiros eivado estava egual-

mente do gérmen de propaganda revolucionaria e de facto nos

officiaes contava ali a sedição, com o sdirgento-ajudante, António

Gonçalves Dias e í.® sargento Mário Augusto de Menezes Ma-

chado.

Contraria era a opinião do respectivo coronel, crente na exis-

tência apenas de um ofiBcial inferior, o sargento Vigozo e do su-

perior, capitão Thomaz de Sousa Rosa, e até do almirante Cân-

dido Reis, declarando ao esboço investigador das forças allicia-

das: (*)

«Eu não aceito a insubordinação dos regimentos de Belém

e das baterias de Queluz tão cegamente como Machado Santos.

A officialidade d'aquellas unidades, é, em grande maioria, gen-

te de confiança do Paço, e a não ser o commandante de infan-

taria 1, os outros dois coronéis são muito estimados pelos seus

soldados.»

{*) A Revolução de 5 de Outubro= Subsídios para a Historia», pelo

capitão de fragata Joào Augusto de Fontes Pereira de Mello. — Pagina 24.



^14 ARMANDO RIBEIRO

A propaganda politica venceu em parte, como de habito, a

estima pessoal e não vemos só o coronel de lanceiros a debater-

se n'essa rede manietante.

O próprio Paiva Couceiro não logrou, a despeito do seu in-

contestável prestigio, livrar se de dispersões na soldadesca de

artilheria, que aliás o tinha como idolo.

Foi isso ainda que tez jungir ao proseguir da lucta um res-

to de praças, antes dispostas ao desapparecimento.

O chefe das baterias, de verdade, o commandante da columna

pelas rápidas ordens, tenacidade observada no ataque, e a as-

sistência no mais perigoso posto, não deixava sequer tempo para

a analyse da situação desesperada.

A sequencia do combate tornara-se irritante.

A maioria das granadas da bateria actuou sobre o prédio

17 5* 17*7 da rua de Entremuros, entrando em todas as salas, a

despedaçar moveis, louças, vidros^ emquanto os morador-ís, ater-

rorisados, se retugiavam n*um subterrâneo. Aysim, iam estalar

junto de armário replecto de preciosa louça da índia, logo esti-

lhaçada, arrombar portas, e até outra ia abrigar-se n'um col-

chão de arame do leito d'onde havia minutos iôra retirada uma
senhora doente, que dez dias antes soSrera melindrosa operação.

O togo começou a lavrar entre o tecto do rezdo-chão e o

sobrado do 1* andar do prédio, em cuja trontaria havia rasgões

de metro.

Abandonando a perigosa residência, propriedade do barão

de Linho e d*onde os revolucionários haviam teito estação para

o combate contra as baterias, as duas tamilias, do administra-

dor da Imprensa Nacional, João Costa e do inspector dos servi-

ços florestaes, Pedro Roberto da Cunha e Silva, tugiam pelos

quintaes até á rua das Amoreiras, emquanto a tuzilaria estron-

deava, assobiando lhes as balas aos ouvidos, emquanto as der-

rocadas se succediam, e um morador, sacrificandose, procurava

e conseguiu extinguia o incêndio com toda a agua que poude

acarretar.

A Penitenciaria era especialmente attingida na aia esquer-

da, onde os vidros ficavam estilhaçados.

Ao tempo que algumas balasde espingarda iam quebrar os
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vidros do gabinete do chete da ala C, uma de artilharia ia actuar

na torre da chaminé, e outras, produzir dezenas de orifícios no

muro exterior.

O medo e anciã de liberdade trouxe ao estabelecimento cel-

lular inicios de insurreição, logo sufiocados pelos guardas da

casa dereclusão com o seu chete José da Ascensão e Sousa, e o

auxilio principal dos seus subordinados, os guardas de i.* clas-

se, Pio José e José Nunes.

Estes, seriam louvados pela ordem de direcção da Peniten-

ciaria, sob o n.° 3i, de I4d'aquelle mez, «pela parte que tom<*-

ram na manutenção da ordem por occasião da revolta e pro-

clamação da Republica, desde o dia 3 a 6 de Outubro de

1910.»

IndiSerente a esse novo incidente, que todavia se poderia

considerar grave, o chefe do grupo de Queluz, não abandonou

a sua esphera de acção.

A um julgado aôrouxàmento de resposta pelos revoltosos,

cntreveiu semi-desorganisado o quartel de artilharia l.

Confiava então ao tenente Eduardo Ferreira Vianna, a ta-

refa, de risco, de, sahindo pela cancella, atravessar a estrada, até

visar com segurança sobre um terreno livre, o acampamento
dos rebeldes.

Lance heróico era esse.

A* frente de pouco mais de trinta praças o tenente se pro-

pôz, sem pestanejar, cumprir o mandato, indo pcstarse no lo-

cal conhecido por Monte Almeida.

Altivo e enérgico, se mostrou á frente d*esse trcço de ho-

mens, aos quaes quiz dar o exemplo de coragem.

Vianna era valoroso e, apparecia assim merecidamente ci-

tado em livro (*) pelo coronel Alfredo de Albuquerque:

cA seguir ás descargas feitas sobre mim e o ajudante do 2

(*) Os Cem Dias Funestos.=Pagina 240.
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de infantaria, tenente Eduardo Ferreira Vianna, official cujo no-

nie muito prazer tenho em citar, porque até final se portou di-

gna, briosa^ valentemente, rebentaram sobre as nossas posições

três granadas.»

Ao lado de Couceiro é justo salientar esse vulto de militar

enérgico e indifferente ao medo.

Os outros atiraram ao alvo que se lhes patenteava.

Alguns soldados cahiram junto ao tenente.

Aos murmúrios, ás phrases soltas, o official comprehcndeu

que, se persistisse, teria o desaire de um abandono.

Não deixou surgir a indisciplina.

Demais já debandara, como vimos, o contingente de infan-

taria 2 que sob o commando do major Alvim, íôra collocado á

embocadura da estrada de Bemíica, contingente que fez egual*

mente deslocar o esquadrão de lanceiros dos tenentes Accacio

Nunes c António Callado, ficando o campo aberto a um assalto

pelos revoltosos, servindo-se do abandonos dos postos de obser-

vação para Palhavã e Sete Rios.

Deixar que a indisciplina resurgisse, representaria annulla-

ção total da obediência a qualquer investida para que preten-

desse arremessar o troço que commandava.
Regressou portanto, decorridos poucos minutos, indo expor

a situação a Paiva Couceiro.

Era dissabor sobre dissabor, desillusão sobre desillusao, mas
não se interrompeu a catadupa de granadas durante mais ai-

gum tempo, indifferente ao continuo ripostar pelas forças revol-

tosas, á espingarda e a canhão.

Houve todavia curto espaço em que isso afírouxou.

Paiva Couceiro relanceou um olhar em redor, para ordenar

nova acção, em peso, de infantaria.

Achou-se a braços porém com desolador e deprimente es-

pectáculo.

Da tropa de linha não se lhe deparava mais de 5o ho-

mens.

Tudo infiuia para esse resultado.

A' propaganda republicana juntoa-se o descuidar do trato

da soldadesca.
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Pane d*ellà nem torça tinha para agir, minada pela lome.

E, salientese que nem toda se submetiera.

De infantaria 2 alguns valentes houve.

Assim, um cabo c meia dúzia de praças tiohamse sentado,

a descoberto, sobre o telhado de uma casa térrea ao flanco es-

querdo da bateria e d*ali fizeram íogo imperturbável e certeiro.

Era o exemplo solemne aos outros, mas não servia, por os

tolher a jurada té á revolta.

Mas, nem só as praças se retrahiam.

A ofiB:Í3lidade, onde havia o coronel Bessa, o major Rocha

€ outro, abrigava-se dos tiros c evitava dar ordens.

Couceiro reteve a censura, que o cérebro de exaltado esbo-

çou justiceiramente.

E, mais tarde, áhora em que formulou recriminações, ainda

desculpa deu a essa attítude extranha :

«Devo dizer-lhes que aquillo que de menos agradável, na

narração que fizeram e na entrevista que tiveram e que acabam

de me lar, possa suppôrse a respeito do procedimento e da pas-

sividade de alguns dos officiaes, a quem n'ellas fazem referencia

explico-o eu como um resultado natural e lógico do estado d'al<

ma, de indifterença, de aborrecimento e de desconsolo, que o

curso dos negócios públicos nos últimos tempos vinha creando

no espirito do publico c dos officiaes era particular. Aquelles

mesmos, que ali cruzaram os braços, cumpririam briosamente o

seu dever em outras circumstancias. . . E' essa a minha con-

vicção.» (*)

Ante esse, por elle declarado cruzar de braços, Couceiro,

capitão, já se constituirá único e verdadeiro chefe.

Mandou de novo avançar a infantaria.

Ninguém se mexeu.

A resistência viu se inútil.

Raros secundavam a energia de meia dúzia de ofiBciaes dis-

postos a não transigir.

As próprias praças )á não iam á disciplina e esta quebrada

era até pelos rogos dos ofliciaes.

(•) «Diário do8 Vencidos», por Joaquim L'.'itão.= Pagina 92.

VOL. Ill — FL 115
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Outros entregavamse a uma espectativa.

Seria talvez o melindre provocado á direcção tot^^l assu-

mida pelo chefe das baterias de Queluz.

Todavia, já elle o fizera ao assignalar um retrahimento pou*

CO banal.

Percebendo o, não quiz ailiar-se ao desprendido aspecto de

entrega ás circumstancias.

Promoveu o combate.

Reintegrou-se outra vez na plêiade brilhante dos explorado-

res sertanejos, cognominados «Os officiacs de Aírica» e no nu-

mero dos quaes tinha legar aureolado.

Nas plagas africanas só pesavB comtudo a atmosphera car-

regada do gentio adverso.

Ali mais grave era o lance.

Ao embate dos contrários jungla-se a traição de uns e a in-

difterença de outros.

Exasperado, pois, vendo a derrota. Couceiro atiiava-se do

cavallo abaixo, quasi empurrou as praças para o posto indicado,

e entre phrases exaltadas e despidas de rethorica os invecti-

vava.

20 praças o seguiram, a elle e ao tenente Vianna, sempre

despreoccupado ante o perigo, cumprindo ordens e desprezando

a vida.

Perdido, as fontes latejantes, imaginou lançar-se na conquis-

ta á baioneta, do baluarte da Rotunda.

Mas a reflexão veio.

Era o suicídio e ainda o sacrifício estéril d'esses raros sol-

dados e do esforçado tenente, que para a morte caminhavam

serenos.

Conviria antes aproveitar esse punhado de «valentes pa-

ra lance onde o seu valor produzisse, por de outros ter eflBcaz

auxilio.

Era inútil pois o acto de arrojo.

Aos fugitivos, aos não coadjuvantes, foi assim o epitheto que

feriu como látego

:

— Poltrões! exclamou Paiva Couceiro entre outras pala-

vras de exaltada indignação.
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Quasi sem soldados, colhido nas apertadas malhas da rede

que só então se lhe desvendou á vista, viu Couceiro a loucura

do proseguir da tentativa.

O reducio resistia, apesar de quasi destruido.

Parece que, n'um d'esses desesperos, não desdenhou o ofB-

cial coUocar se como manobrante de uma das peças.

Affirma-o o revolucionário José Gomes Froes Júnior, no de-

poimento da pagina 86, do livro de Gonzaga Pinto, já aqui ci-

tado :

«O fogo certeiro a que já alludi, íeito pela artilharia de

Queluz em seguida ao silencio a que esteve sujeita algum tem-

po, mas pouco, soube mais tarde ter sido leita pessoalmente por

Paiva Couceiro e por um tenente, cujo nome ignoro, e toi o ul-

timo arranco talvez d'essa occasião para deltender a monarchia

pois que até elle tomar conta das peças, o eiteito dos seus tiros

tinha sido quasi nullo, e além d'isso já a maior parte dos seus

soldados tinha fugido e outros feridos e mortos, tendo por fim

que retirar.»

Entretanto verificou-se uma falta de munições das baterias.

Tinhaas, mas eflectuouse por essa larga corrente revolucio-

naria, uma entrega pela soldadesca, de dois armões bem muni-

ciados e que se disseram tomadia, talvez pela lazão de entrarem

no acampamento da Rotunda trazidos por populares sob a che-

fia do empregado da casa Grandella, Fortunato Espada.

«Ao càhir da tarde, depois de tiros repetidos, certeiros, as

baterias de artilharia de Queluz, que estão sendo deflendidas

por infantaria 2, são desalojadas, rechaçadas, postas em deban-

dada, fugindo umas e entregando-se outras, a fazerem causa

commum com os revolucionários. Dues das suas peças são toma-

das e fracções varias que íoDm dar ao Campo Grande, vieram

adherir ao acampamento do Alto da Avenida, sendo recebidos

com o mais vivo enthusiasmo.» (•)

E ainda em noticia suplementaria irisava que : «ás baterias

de Queluz também foram tomados dois armões cheios de mu-
nições.»

(•) «O Século» de 5 de Outubro de 1910.
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Apontado foi também um abandono, em iníorme (») pos-

terior:

«Depois de mais de uma hora de lucta, as baterias de Que-
luz retiraram em desordem, abandonando uma secção de arti-

lharia que veio para as forças revolucionarias trazida pela in-

fantaria i6 e os populares.»

Seguindo n'esta esteira deixaram alguns auctores {**) re-

gistar possibilidades do lançamento á margem das peças que

aos insurrectos aproveitaram :

«Paiva Couceiro conseguira n*essa manha fazer marchar
para Lisboa a bateria de Queluz que appoiada com alguma in-

fantaria fora tomar posições nas alturas da Penitenciaria, do la-

do oriental do edifício. Protegera-se com um muro velho que

ali existe e atacava furiosamente a Rotunda e o quartel de arti-

lharia I, onde muitas paredes ficaram por completo desmante-

ladas. Os revoltosos respondiam-lhe valorosamente, e com tama
energia os desalojaram da sua posição, que ainda foram apre-

hender ali, findo o combate, algumas peças abandonadas.»

O livro «Da Monarchia á Republica», pagina 3o, regista

também a tomadia de duas peçàs das baterias.

O erro é evidente.

Apenas houve a entrega, por praças fugitivas, de dois ar-

mões e um carro de serviço de municiamento.

Machado Santos, o chefe da Rotunda, o patenteia, não pro-

curando agigantar successos que a tal se escusassem.

Assim, a paginas 8o do seu relatório, cita que os obtidos

ttropheus foram dois armões e um carro de munições.»

N'essas circumstancias, de traição e de abandono só a au-

dácia poderia trazer cxito aos trabalhos realistas.

Paiva Couceiro, sem gente que, intrépida como elle, o sou-

besse acompanhar, decidia requisitar auxiliares, não sem publi-

camente exalçar a sua intuição primitiva da inutilidade do ex-

forço com o diminuto efiíectivo que lhe havia sido confiado.

Convinha, não prolongar indefinidamente o tiroteio pela ar-

(•) O Mundo de 7 de Outubro de 1910.

(**J Como triumphou a Republica em Portugal. = Pagina 121.
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tilharia, mas iipressar o desenlace cem uma tomada pelas tor-

ças de linha.

Todavia era de responsabilidade e de risco a investida e ir-

reaiisavel com pouco mais de ao soldados, sujeitos, como ante-

riormente, ás crises de receio que só deixavam firmes no seu

posto de togo, uma minoria de oito a dez.

A* pressa redigia uma nota, para o commando da divisão,

tocando ligeiramente a critica situação e requisitando duas com-

panhias de intantaria do exercito e uma da guarda munici-

pal.

As baterias não aõrouxavam o ataque, espaçando-o apenas,

á espera dos necessários reiorços.

Assim estiveram até cerca das 4 horas.

Próximo d'ellas emeia hora depois da sabida da ordenança,

simplesmente augmentava as torças o capitão Altredo Pedrei-

ra Martins de Lima, de companhia com os tenentes Fernando

Coutinho da Silveira Ramos e Estevam Wanzeller.

Era delegado de um conselho de superiores, e especialmen-

te de um general, representante do commando quasi supremo,

onde não chegara porém a nota de Couceiro.

Martins de Lima, declinando, por desconhecer, o intuito a

que ella visava, transmittia a ordem de cessar togo.

A determinação dada por outro talvez não tosse bem ac-

ceite.

Couceiro, já se habituara á rede traidora que o pretendia

envolver e, disposto a reagir contra todo o trama, iria até ao

ponto de uma insubordinação para cumprir o mandato de de-

teza á coroa.

Míis, alem de dois fieis, Silveira Ramos e Estevam Pereira

Palha Wanzeller, estava como lidimo mandatário o capitão Al-

tredo Pedreira Martins de Lima, ajudante do comznandante da

divisão.

Era notória a sua valentia.

As campanhas contra o Cuamato, de Julho a Novembro de

i907, haviamno teito incluir na lista gloriosa dos chamados
«Otficiacs d'Aírica».

Assignalava-lhe os ousados passos em pleno sertão, a «Col-
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lecção das Ordens do Exercito de 1 910 (Parte não oflBcial)—
LisboaJmprensa Nacional-1910», indicando a paginas 3o5 o

nome do então tenente Alfredo Pedreira Martins de Lima, como
louvado pela ordem n.* 18, «Pelos seus repetidos actos de cora-

gem e valor, sobretudo pelos praticados no combate de 27 de

Agosto.»

Foi este a revindicta a um ataque teito contra o acampa*

mento, e o destacamento do tenente Martins de Lima, seguia

em marcha para a destruição dos libatas, quando o surprehen-

deu o tiroteio contra as duas íaces da columna que detrnoiava o

maito.

Não impediu o avanço, effectuado até ser noite, em que con-

veio operar o regresso.

O gentio, todavia, que havia espalhado fogueiras para ellas

illuminar o caminho dos brancos, proseguiu o tiroteio, a que as

tropas portuguezas responderam com firmeza, e tal, que a entra-

da no bivaque se tez com a mesma ordem de sahida, embora os

negros tivessem pretendido interpôrseentreo bivaque eas torças

que a elle procuravam regressar.

Teixeira de Sousa registava-lhe ainda as proezas de Atri-

ca a paginas 233 do i.° volume da sua obra «Para a Historia

da Revolução»; ao citar também os trabalhos em Africa no an-

no de i9o7

•

«No seu caminho a expedição teve o incidente do Mufilo,

em que o capitão Martins de Lima e os seus soldados pratica-

ram actos de bravura.»

O emissário pois não procedia disposto a admitiir cobar-

dias.

Paiva Couceiro, debalde porem procurou conhecer a base

da determinação, quando elle visava á derradeira phase do seu

plano, o ataque á baioneta, precedido de uma carga de cavalla-

ria.

Sonhar-se hia no sertão.

Deixar-se-hia cegar, e indomável, iria até, desdenhoso dos

perigos^ tomar o reducto da Rotunda, como se fora uma senzala

vatua.

Seria o suicídio, talvez, mas era o dever.
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N'cssc instante de menta! tensão, é que vinha a ordem de

retirar, o reconhecer de uma derrota.

Era o auxilio moral á revolta, cs^ntando júbilos á vencida do

inioiigo que se apresentara audaz.

Representava o rasgar de mais largo campo á rebeldia, ven-

do assim desbravar-se o caminho que julgara crivado de car-

dos.

Caminhava de dissabores em dissabores, de golpe em golpe

nas suas crenças de paladino estrénuo da realeza que via a at-

tundar-se.

A surpreza do official não se occultou, antes surgiu altiva e

digna na phrase histórica :

— Porquê? Não estareis tazendo bom serviço?

De tacto não o prestava consoante a tacita comprehensão de

muitos.

Reprimia, quando exigível era apenas o simulacro.

Comtudo, superiormente se resolvera o terminar do tiroteio

e o capitão Altredo Pedreira Martins de Lima, de novo trisavâ,

embora constrangido, a ordem de cessar hostilidades.

Cumpria executar a retirada.

O commandante do eítectivo em combate viu a impossibi-

lidade de proseguir n*esses exforços de lucia.

Da infantaria, o effectivo estava reduzidíssimo.

Das cem praças do inicio, a maioria desertara, outra parte

retrahia se, e com os doze coUocados lóra do combate, de meia

dúzia se podia lançar mão.

Lanceiros, estavam ao largo e a sua acção, se se lhe podes-

se entregar alguma, não tinha auxilio pelos que lh'o deviam

dar.

Do grupo de Queluz, as quarenta praças, haviam tido bai-

xas, n'uma percentagem grande para o seu numero.

Havia ainda o escasso das munições.

Era o fim do seu sonho.

Mas tora ate onde lhe tora permittido ir.

As baterias, ao fim da lucta, apresentaram larga somma de

feridos: o capitão Júlio de Faria Machado Vieira, o tenente

Luiz de Albuquerque Gusmão, os 1.°' sargentos Luiz de Sá dos
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Santos Vaquinhas, attingido no peito e João da Silva, com uma
bala no pulso; o 2.° sargento, Augusto Guedes, com uma ba-

la na testa, o 1° cabo Manuel da Graça, com uma bala na

coxa direita; e os soldados 33, José Pestana, 40, João da Silva

Reis Júnior, com esphacelamento do nariz pelo recuo de uma
peça; 52, António Maria Serôdio, com uma bala na coxa; 61,

José Ramos, contuso tortemente por queda do cavallo, terido;

69, Manuel Gomes, com uma bala na coxa; 84, Agostinho Mi-

ra, attingido no peito e no pé direito, afora o soldado Alberto

José dos Reis, por aggravamento de padecimento de que sot-

fria.

Em maioria, transitaram pelo hospital de S. José, posto da

Cruz Vermelha no Rocio e hospital militar da Estrella.

O espectáculo era de desolar, mas era egualmente de con-

vencer.

Só com coadjuvação, em homens e em munições, podia se-

guir essa sua vontade avassalante e enervada, de conduzir ao

silencio o methodico canhoneio da Rotunda.

Nada possuia, cousa alguma lhe collocáram ao dispor, para

o continuar do combate.

Nada mais podia íazer.

Reconheceulhe o serviço, o quartel general, embora lhe não

tivesse deixado dar remate.

Em palavras do chete de estado maior, coronel José Joa-

quim de Castro, descriptas no «Correio de Manhã» de 3o de

Novembro de 1910, ao descrever da execução do alvitre do ata-

que á Rotunda, appareccu exposto o louvor áquelle que toi até

ao supremo extorço:

«Foi este alvitre acceite. No que consistiu a sua lealisação

por parte da bateria de Queluz, é bem conhecido o heroismo

com que se bateram, tendo á sua trente um homem como Pai-

ra Couceiro; pelo que respeita á acção de infantaria 2, fica bem

traduzida com a phrase indignada de Martins de Lima : — «Que
vergonha ! Então infantaria 2 não dcbandoM aos primeiros ti-

ros, como pardaes, quando faltavam 10 minutos para resolver

tudo?!» — e depois secundada pelo tenente Wanzeller de lan-

ceiros.»
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Resurge, ainda, concludente a opinião do capitão Alíredo

Pedreira Martins de Lima que figura a paginas 338 do «Diá-

rio dos Vencidos»;

«E* incontestável a heroicidade com que se bateu a bateria

do grupo a cavallo e não é menos para admirar a resignação

com que se submetieu a lodos os sacrifícios que sem necessida-

de liie exigiram. Mandaram-na andar sósinha, de noite, por es-

tradas e ruas, e elia andou. Mandaram-na arruar pelos «desfila-

deiros» do Carvalhão e Campolide e ella lá foi. Mandaram-na
tomar posição a uns trezentos a quatrocentos metros da artilha-

ria e ella não protestou. Infantaria 2 deu ás de Villa Diogo e

lanceiros 2 procurou abrigo na estrada de Sete Rios, e ella fin-

gir não dar por isso, até que a íoram chamar.»

Como phrase histérica, de resposta á determinação do retro-

cesso, teve Couceiro a seguinte:

— Então, se a ordem é retirar, retiro!

E retirou, mas n'uns preparativos amollentados, lentos de

mais talvez, para que não restasse duvidas de que o abandono,

por elle, não representava medo.

Passava das 4 horas da tarde.

Foi esse o único combate serio da Rotunda e de artilharia i.

N'elle quasi intervieram apenas a bateria e raras praças do

2 de infânteria e, na ofiBcialidade, como vultos principaes, Cou-
ceiro e Vianna.

Antes da retirada ordenada, effectuaram outros a debanda-
da por vontade própria.

O chete do grupo de Queluz e do ataque ao baluarte revol-

toso, percebeu então por completo o abysmo em que se preten-

deu lançal-o.

Illusoria foi a ideia.

Paiva Couceiro não se perturbou com a voragem.

N'essa altura limiiou-se a curvar-se á disciplina.

Ainda se enganou com melhores transes, visto o destino lhe

occultar as paginas onde se fixavam os successos futuros.

Quando se lhes desvendaram ao desordenado aspecto do quar-

tel general na manhã seguinte, quebrou a submissão disciplinar

e quiz erguer a realeza.
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Era tarde.

O destino sorria irónico: o rei deixara a pátria.

Nem a monarchia sonhara que linha um paladino denoda-

do a tentar ârmal-a ao solo lusu, nem esse paladino anteviu se*

quer que a sua diligencia era inútil.

O erro, a cegueira, eram duplos,

N*um duplo equivoco, só a incerteza tripudia.

E foi ella, atroz e mysteriosa sempre, quem, ao cahir na

desillusão de Cintra, tez com que Couceiro atirasse injustamente

ao rei, distante, a palavra com que se visam os íugitivos, quer

uma coroa cinjam quer da meuda arraia íaçam parte.

FIM DO TERCEIRO VOLUME
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